
Zmluva o poskytovaní stravovania 
 

 

Zmluvné strany 

 

Poskytovateľ : 

 

Obchodný názov: Gymnázium, Golianova 68, Nitra    

Sídlo:   Golianova č.638/68, 94901 Nitra 

V zastúpení:  RNDr. Zuzana Hurtová, riaditeľka školy 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo  účtu:  SK04 8180 0000 0070 0031 1820 – výdavkový účet 

   SK82 8180 0000 0070 0031 1871 - potravinový účet                                  

IČO:   00160261 

DIČ:   2021062505 

Kontakt tel.:  037/ 6409612, 037/6409654 

Email školy:  gymgol@gymgolnr.sk 

 

( ďalej len „poskytovateľ“)  

a 

 

Odberateľ:    

   

Obchodný názov: Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra 

Sídlo:   Bolečkova 2, 950 50 Nitra 

V zastúpení:  Mgr. Renáta Košovičová, riaditeľka školy  

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo  účtu:  SK 23 8180 0000 0070 0030 8277- výdavkový účet 

SK 16 8180 0000 0070 0030 8306 – potravinový účet 

IČO:   00161942 

DIČ:   2021062527 

Kontakt tel.:  037/ 6421067, 037/ 7736891 

Email školy:  oanitra@slovanet .sk 

 

(Ďalej len „ odberateľ „) 

 

 

uzatvárajú túto zmluvu o poskytovaní stravovania 

 

 

I.  

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie stravovania pre študentov a zamestnancov 

odberateľa (ďalej len „ stravníci odberateľa “), v školskej jedálni poskytovateľa. 
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II. 

Podmienky poskytovania stravy 

 

1. Poskytovateľ bude pripravovať denne objednaný počet obedov v rozsahu: jedno 

hlavné jedlo, polievku a nápoj podľa materiálno – spotrebných noriem a receptov na 

základe týždenného jedálneho lístka. 

2. Na príprave jedál sa bude podieľať hlavná kuchárka, zamestnankyňa poskytovateľa 

a dve pomocné kuchárky, zamestnankyne odberateľa. Poskytovateľ zabezpečí 

preškolenie zamestnankýň odberateľa v oblasti BOZ a PO platnými v priestoroch 

poskytovateľa a taktiež zabezpečí ich zaškolenie na prácu s pracovnými strojmi, 

prístrojmi a zariadením poskytovateľa. 

3. Pomocné kuchárky po dohode zmluvných strán budú vykonávať výkon práce 

u poskytovateľa denne v časovom rozsahu od 06.30 hod. do 10.45 hod. a budú sa 

riadiť pokynmi vedúcej školskej jedálne a hlavnej kuchárky poskytovateľa. 

4. Poskytovateľ zodpovedá za kvalitu, množstvo dodávanej stravy, ďalej za dodržiavanie 

materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie, odporúčaných výživových 

dávok, receptúr, hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnej praxe.  

5. Odberateľ zodpovedá za kvalitu, množstvo vydávanej stravy, za dodržiavanie 

hygienických požiadaviek od momentu prevzatia dodávanej stravy. Odberateľ taktiež 

zodpovedá za čistotu a zdravotnú nezávadnosť nádob a motorového vozidla 

používaných na prepravu dodávanej stravy. 

6. O odovzdaní a prevzatí stravy sa denne vyhotoví záznam na predpísanom tlačive 

podľa HCCP poskytovateľa č. F1.B Preprava pokrmov.  

7. Stravníci odberateľa sa môžu odhlasovať z obeda u vedúcej školskej jedálne 

odberateľa jeden pracovný deň vopred do 13.00 hod osobne, alebo telefonicky . 

Vedúca školskej jedálne odberateľa následne nahlási počet odhlásených stravníkov 

vedúcej školskej jedálne poskytovateľa jeden pracovný deň vopred do 13,00 hodiny na 

tel.č.037/6409654. 

Posledný deň možného odhlásenia sa z obedov je 22.06.2018. 

8. Za neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu, poskytovateľ neposkytuje žiadnu 

finančnú alebo vecnú náhradu. 

 

 

III. 

Doba plnenia 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu od 21.05.2018 do 30.06.2018 

2. Odberateľ môže v prípade nedodržania podmienok zo strany poskytovateľa uvedených  

    v čl.II, bod 1. – 5., od zmluvy odstúpiť. 

3. Zmluvu možno vypovedať písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán. 
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IV. 

Cena za službu a spôsob úhrady 

 

1. Cena jedného obeda je stanovená výpočtom na stravu stravníkov ŠJ pri Gymnázium, 

    Golianova č.68, Nitra, podľa priameho čerpania rozpočtových prostriedkov na 09.6.0.8   

    v danom roku nasledovne: 

a) stravné pre študentov: 

    1,19 € potraviny + 0,11 € príspevok stravníka na réžiu = 1,30 € za obed  

b) stravné pre zamestnancov odberateľa: 

    1,19 potraviny+0,11 príspevok na réžiu + 1,51 režijné náklady=2,81€ cena jedného  jedla 

c) režijné náklady pre študentov vo výške 0,44 € 

d) mzda + odvody hlavnej kuchárky vo výške 1162,32 € za celé obdobie zmluvy spolu  

    ( Mzdy = 860,00 €, Odvody = 302,31 €) 

  

2. Stravné a režijné náklady  budú fakturované mesačne,  do konca príslušného mesiaca,  

   najneskôr do 10.dňa nasledujúceho mesiaca nasledovne: 

   a) jedna faktúra bude vystavená za stravné žiakov a príspevok stravníka na réžiu, a hradená 

bude : 

z potravinového účtu odberateľa    : SK 16 8180 0000 0070 0030 8306 

na potravinový účet poskytovateľa : SK82 8180 0000 0070 0031 1871 

b) druhá faktúra bude vystavená za stravné a režijné náklady zamestnancov odberateľa, 

a bude hradená: 

z potravinového  účtu odberateľa    : SK 16 8180 0000 0070 0030 8306 

na potravinový účet poskytovateľa  : SK82 8180 0000 0070 0031 1871 

c) tretia faktúra bude vystavená za režijné náklady študentov, za mzdu a odvody hlavnej  

kuchárky, a hradená bude: 

z výdavkový účtu odberateľa          : SK 23 8180 0000 0070 0030 8277 

na výdavkový účet poskytovateľa   : SK04 8180 0000 0070 0031 1820 

3. Splatnosť faktúr je 7 dní. 

 

 

V. 

Reklamácie a sankcie 

 

1.  Zmluvné strany sa zaväzujú, že o prípadných problémoch sa budú včas informovať a  

    problémy bude prejednávať poverený zamestnanec odberateľa: Vedúca školskej jedálne 

    Božena Mišáková ,  č.t.037/7736891 a poverený zamestnanec poskytovateľa : vedúca 

    školskej jedálne, Mgr. Polonecová Monika, tel.č.037/6409654 

2. Odberateľ je povinný si viesť internú mesačnú  evidenciu menného prehľadu stravníkov a  

   odobratých jedál .  

3. Prehodnotenie podmienok zmluvy bude vykonané v prípade zvýšenia cien potravín, alebo 

    režijných nákladov. 

4. Prípadné zmeny a doplnky zmluvy je možné riešiť len písomne, dohodou zmluvných strán,  

    formou dodatku k tejto zmluve. 
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VI. 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Zmluva nadobúda účinnosť 21.5.2018 

2. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, každá zo zmluvných strán obdrží po 

    jednom, riadne podpísanom rovnopise, a jeden rovnopis obdrží zriaďovateľ Nitriansky 

    samosprávny kraj.  

3.Vzťahy ,touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami  

   Obchodného zákonníka v platnom znení. 

4. Obe zmluvné strany podpisujú túto zmluvu ako prejav ich slobodnej vôle, poznajúc jej 

    obsah, ako aj dôsledky z nej vyplývajúce, nekonajú v tiesni, za nápadne nevýhodných  

    podmienok a zároveň prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.  

   

V Nitre, 18.5.2018 

 

 

 

 

 

 

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

          odberateľ                                                                             poskytovateľ 

Mgr. Renáta Košovičová                                                        RNDr. Zuzana Hurtová 

     riaditeľka školy                                                                       riaditeľka školy 


