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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ STRAVOVACÍCH SLUŽIEB 
 

uzatvorená v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania 
a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Humenné  č. 151/2019 zo dňa 11.07.2019 

 
Zmluvné strany: 

 
Dodávateľ:  Základná škola – Školská jedáleň 

                       Laborecká 66, 066 01 Humenné 
                       IČO: 37874101 
                       DIČ: 2021635077 
                       Bankové spojenie: Tatra banka 
                       Číslo účtu (IBAN): SK10 1100 0000 0026 2555 1995 
                       Zastúpený: PaedDr. Alexander Fecura, riaditeľ 
 

Odberateľ:   Základná škola s materskou školou Podskalka 58 Humenné 
                        Podskalka 58, 066 01 Humenné 
                        IČO: 37947966 
                        DIČ: 2022024532 
                        Bankové spojenie: Tatra banka 
                        Číslo účtu (IBAN): SK50 1100 0000 0026 2306 6814   
                        Zastúpený: Mgr. Norbert Koscelník, riaditeľ 
 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie poskytovania stravovania dodávateľom pre 

žiakov  a dospelých odberateľa (viď príloha). 
2. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť poskytovanie stravovania pre žiakov odberateľa, pričom 

stravu bude pripravovať vo vlastnej kuchyni počas celého školského roka, s výnimkou 
hlavných a vedľajších školských prázdnin, príp. iného vynúteného prerušenia prevádzky.  

 
 

Článok II. 
Vymedzenie pojmov 

 
1. Pod pojmom poskytovanie stravovania sa rozumie podávania jedného teplého hlavného 

jedla vrátane vhodného nápoja žiakovi odberateľa vo výdajnej školskej jedálni odberateľa. 
2. Teplým hlavným jedlom sa rozumie tepelne upravené hlavné jedlo a teplá polievka. 

Vhodným nápojom sa rozumie akýkoľvek nealkoholický nápoj. 
3. Dodávateľ je povinný zostaviť jedálny lístok na jeden týždeň vopred a tento doručiť 

odberateľovi najneskôr v piatok na email libusa.zuscakova@centrum.sk. 
4. Dodávateľ je povinný jedla pripravovať podľa platných materiálovo-spotrebných noriem 

pre školské stravovanie. 
5. Pri poskytovaní stravovania je dodávateľ povinný dodržiavať ustanovenia zákona                     

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znením neskorších predpisov. 
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Článok III. 
Forma stravovania 

 
Dodávateľ zabezpečí poskytovanie stravovania na základe nahlásenia počtu žiakov 
odberateľom. Pripravená uvarená strava sa prevezie vyškoleným zamestnancom odberateľa 
zo školskej jedálne dodávateľa do výdajnej školskej jedálne odberateľa v čase od 11.00 h do 
11.15 h. 
 
 

Článok IV. 
Hygiena 

 
Pri výrobe a príprave jedál musí dodávateľ dodržiavať všetky predpisy týkajúce sa školského 
stravovania, najmä hygienicko-epidemiologické predpisy. 
 
 

Článok V. 
Cena 

 
1. Finančný limit na jeden vydaný obed pre žiaka ZŠ v zmysle VZN č. 151/2019 je 1,15 EUR 

potraviny + 0,05 EUR vecná réžia. Odberateľ hradí vecné a režijné náklady vo výške 1,62 
EUR na jeden vydaný obed. Žiak uhrádza vecnú réžiu vo výške 0,05 EUR za obed. Cena 
obeda dospelého stravníka za jeden vydaný obed je 3,00 EUR (z toho 1,33 EUR potraviny 
a 1,67 EUR vecná réžia). Stravník z celkovej čiastky hradí 0,73 EUR a odberateľ 0,60 EUR zo 
sociálneho fondu a 1,67 EUR ako vecné a režijné náklady. 

Kategória 
stravníkov 

Finančný 
limit 

Vecné a režijné 
náklady 

Dotácia 
štátu 

Úhrada  
ZŠ s MŠ 

Dotácia 
zo SF 

Úhrada 
stravníka 

žiak ZŠ 1,15 EUR 1,67 EUR 1,20 EUR 1,62 EUR 0 0,05 EUR 

dospelý 1,33 EUR 1,67 EUR 0 1,67 EUR 0,60 EUR 0,73 EUR 

2. Rodičia, resp. zákonní zástupcovia žiaka uhrádzajú pre začiatkom stravovania ich dieťaťa 
jednorazovú zálohu vo výške 20 EUR, z ktorej sa budú odrátavať poplatky za nahlásenú 
a neodobratú stravu. 

3. O zmene finančných podmienok rozhodne štatutárny zástupca dodávateľa po dohode 
s odberateľom tak, aby táto dohoda nadobudla platnosť minimálne 30 dní vopred. Úhrada 
dospelých stravníkov za vydanú stravu sa bude realizovať vždy mesačne vopred. Čiastka za 
neodobrané a včas odhlásené obedy sa odpočíta z čiastky za nasledujúci mesiac. Vecné 
a režijné náklady sa budú fakturovať na konci mesiaca. Splatnosť faktúry je 14 dní od 
vystavenia faktúry. 

 
 

Článok VI. 
Povinnosti odberateľa 

 
1. Odberateľ je povinný nahlásiť denne dodávateľovi počet stravníkov do 14.00 h. 

predchádzajúceho pracovného dňa, najneskôr však do 8,00 h ráno. Pri porušení tejto 
povinnosti sa zaväzuje uhradiť náklady za vyrobený a neodobraný počet jedál. 

2. Odberateľ sa zaväzuje akceptovať cenu obeda špecifikovanú v článku V. bod 1 až 3 tejto 
zmluvy. Prípadne zmeny ceny budú riešené dodatkom v tejto zmluve. 
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Článok VII. 

Osobitné ustanovenia 
 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 03. septembra 2020 do 29. júna 2021. 
2. Platnosť tejto zmluvy môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán výpoveďou 

s mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho 
po doručení výpovede. 

 
 

Článok VIII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Túto zmluvu môžu zmluvné strany meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov, 

podpísaných štatutárnymi zástupcami. 
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zoznam žiakov odberateľa, odoberajúcich obedy. 
3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po dvoch exemplároch 

dostanú obe zmluvné strany.  
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez výhrad, táto nie 

je nápadne výhodná pre ktorúkoľvek z nich a na znak súhlasu z jej obsahom ju podpisujú. 
5. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy na 

webovom sídle školy v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. (Zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov. 

 
V Humennom dňa :  31. 8. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
........................................                                                  ..........................................                                                                      
            dodávateľ                                                                                          odberateľ 
 
 
Príloha: Zoznam stravníkov ZŠ s MŠ Podskalka v školskom roku 2020/2021 


