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ZMLUVA č. 2/2016
o poskytovaní stravy pre cudzieho stravníka

ZML VNiÉ. STRANY

nodávaitef: Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 92601 Sereď
v zastúpení - Ing. Marta Melayová, poverená funkciou riaditel'ky školy
IČO: 00400238
Dlé: 2021002412
Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK62 8180 0000 0070 0049 4882
kontakt: Forrová Kvetoslava - vedúca školskej jedálne
email: forrova.kvetoslava@zupa-tt.sk. Č. t. 031 789 2016

Odberatel': Cesnek Filip
Jesenského 30A
92601 Sereď

Článok 1
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie služby dodávatel'om v oblasti stravovania,
spočívajúce v príprave a výdaji hotových jedál a nápojov pre cudzích stravníkov.

2. Dodávatel' bude stravu pripravovať podl'a materiálno-spotrebných noriem areceptúr
platných pre školské stravovanie v čase poskytovania stravy a prevádzkového
poriadku pre školskú jedáleň.

Článok 2
PODMIENKY POSKYTOVANIA STRAVY

Dodávatel' sa zaväzuje:

1. Poskytnúť jedlo v čase na to určenom v priestoroch školskej jedálne okrem dní, kedy
sa nezabezpečuje strava pre žiakov /sviatky, prázdniny, riad. vol'no, a vol'no z dôvodu
poruchy v ŠJ/.

2. Dodávatel' zodpovedá za dodržiavanie hygienických predpisov pri príprave a výdaji
jedál, v súlade s internými pokynmi a dodržiavaním HACCP.

Článok 3
CENY

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej cenovej kalkulácii:
hodnota potravín 1,19 €
hodnota režijných nákladov 1,81 €
hodnota poskytnutej stravy spolu: 3,-- €



Táto suma sa v priebehu roka môže upraviť po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.

2. Odberateľ uhradí stravu ihneď po vystavený poštovej poukážky alebo faktúry na účet
školskej jedálne Č. účtu: SK62 81800000007000494882.

Článok 4
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva je uzavretá na dobu určitú od ..28.9.2016 do ..30.06.2017

2. Zmluvné strany môžu meniť obsah zmluvy len po vzájomnej dohode písomnou
formou.

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch.

Článok 5
ZVLÁŠTNE DOJEDNANIA

1. Okamžité zrušenie poskytovania stravy nastane vtedy, ak dôjde k zastaveniu alebo
výraznému obmedzeniu prevádzky kuchyne, ak sa nedá zabezpečiť ďalšia
prevádzka kuchyne, aby zodpovedala hygienickým, bezpečnostným, prípadne
protiepidemiologickým požiadavkám.

2. Okamžité zrušenie poskytovania stravy nastane vtedy, ak odberatel' neuhradí
stravné podl'a Článku 3 bod 2.

3. K predčasnému ukončeniu zmluvy zo strany odberatel'a i zo strany dodávatel'a môže
dôjsť i na základe dohody.

V Seredi dňa 27.9.2016

Ing. Marta Melayová
poverená funkciou riaditel'ky školy

odberatel'
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