
ZMLUVA č. 2/2019 
o poskytovaní  stravy 

                                                                    

I. 

Zmluvné strany 

Dodávateľ : 

 

Názov:                    Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku 

Zastúpená:              PaedDr. Monikou Filovou – riaditeľkou školy 

Sídlo:                      M. R. Štefánika 432, 013 03 Varín 

IČO:                        37810944 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a. s. 

Číslo účtu:              SK52 5600 0000 0003 8858 9009 

Kontakt:                 041/5692 127, jedalen@skola-varin.sk    

  

a 

                                                                             

Odberateľ: 

  

Názov:                    Obecný úrad Mojš 

Zastúpená:              Ing. Štefanom Svetkom, starostom obce 

Sídlo :                     Mojš 147, 010 01 Žilina 

IČO :                       00321494 

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu :             SK34 5600 0000 0054 7703 9001 

Kontakt:                  041/5692 383, e-mail: ocumojs@mail.t-com.sk 

 

uzatvárajú zmluvu o poskytovaní stravy. 
                                                                      

II. 

                                                              Predmet zmluvy 

 

1) Predmetom tejto zmluvy je  zabezpečenie a poskytovanie stravy pre deti MŠ Mojš, 

zamestnancov MŠ Mojš a dôchodcov obce Mojš ako aj podmienky, za ktorých bude strava 

poskytovaná. 

 

III. 

                                                        Podmienky poskytovania stravy 

 

1)  Zamestnanci MŠ a dôchodcovia  budú odoberať teplé hlavné  jedlo  vrátane vhodného 

nápoja. Deti MŠ budú odoberať okrem hlavného teplého jedla, vrátane vhodného nápoja aj 

doplnkové jedlo- a to desiatu a olovrant. 

2) Dodávateľ zodpovedá za kvalitu a množstvo vydávanej stravy pri dodržaní všetkých 

hygienických a bezpečnostných predpisov. 

3)  Stravovanie sa poskytuje osobným odberom stravy zo Školskej jedálne pri Základnej škole 

s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne, ktoré si zabezpečí odberateľ na vlastné náklady.    

4)  Odberateľ si zabezpečí pracovnú silu na dovoz a výdaj stravy a termo nádoby na prevoz 

stravy na vlastné náklady.   

5) Odhlasovanie a prihlasovanie stravníkov sa vykonáva v pracovný deň vždy do 8,00 hod. ráno 

na tel. č. 041/5692 127. 



6) Odber vzoriek a dokumentáciu o odobratých vzorkách pri výrobe desiaty a olovrantu 

zabezpečí odberateľ v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a v znení vyhlášky č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania. 

7) Odberateľ si vedie dokumentáciu týkajúcu sa HACCP vo forme a rozsahu určenom 

dodávateľom. 

8) Čas preberania stravy je stanovený na  11,00 hod. 

9) Jedálny lístok bude doručovaný vždy v piatok na nasledujúci týždeň. 

 

IV. 

Platobné podmienky 
 

1) Dodávateľ vystaví poštovú poukážku na úhradu stravného deťom MŠ a zamestnancom MŠ   

Mojš v hodnote 1,19 € za stravnú jednotku na mesiac vopred. 

2) Dodávateľ vystaví poštovú poukážku na úhradu stravného pre dôchodcov obce Mojš 

v hodnote 2,64 € za jednu stravnú jednotku (1,19 € finančný limit na nákup potravín + 1,45 € 

réžia) na mesiac vopred. 

3) Po ukončení mesiaca vystaví dodávateľ faktúru na úhradu režijných nákladov za každé 

odobraté jedlo za dieťa MŠ a za zamestnancov MŠ vo výške 1,45 € za stravnú jednotku.  

4) Výška stravného je určená na základe finančného pásma nákladov na nákup potravín na 

jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov stanoveného MŠVVaŠ SR a VZN obce Varín 

č. VZN - 2018- 06. Výška režijných nákladov predstavuje skutočné náklady na prípravu 

jedného jedla, ktoré sa odvodzujú od cien energií a ostatných vstupných nákladov.  

5) V prípade zmeny finančného limitu na nákup potravín alebo zmeny výšky režijných 

nákladov bude dodatkom k zmluve alikvotne zmenená aj výška stravnej jednotky. 

 

V. 

Doba plnenia 

 

1) Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od  08.01.2019  do 31.07.2019. 

2) Zmluvné strany sa dohodli, že vzniknuté reklamácie budú riešiť  do 24 hodín od ich       

vzniku. 

3) Prípadné zmeny a doplnky zmluvy je možné riešiť len dohodou zmluvných strán formou 

dodatku k zmluve. 

VI. 

Záverečné  ustanovenia 

 

1) Touto zmluvou sa ruší zmluva č. 3/2012 o poskytovaní stravy zo dňa 30.6.2012.   

2) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma  zmluvnými  stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Obchodnom vestníku. 

4) Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú  zmluvnú stranu. 

 

Vo Varíne, dňa 07.01.2019 

 

 

..........................................................                                      ....................................................... 

    PaedDr. Monika Filová                                                                     Ing. Štefan Svetko 

         riaditeľka školy                starosta obce 

 

                                                     

 


