
Zmluva o poskytovaní stravy 

uzatvorená medzi 

 Dodávateľ:  Základná škola Štefana Moysesa 

                        Školská 608 

                        951 76 Tesárske Mlyňany 

Zastúpená:  Mgr. Filipom Pánikom, riaditeľom školy 

IČO: 37865099 

DIČ: 2021646066 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN: SK47 5600 0000 0022 2428 8006 

 

a 

 

Odberateľ:  Obec Tesárske Mlyňany 

                     Hlavná 647 

                     951 76 Tesárske Mlyňany 

Zastúpená:   Ing. Štefanom Valkovičom, starostom obce 

IČO: 00308528 

DIČ: 2021038030 

Bankové spojenie: VÚB 

IBAN: SK70 0200 0000 0000 3032 8162 

I. 

Účel zmluvy 

Účelom zmluvy je poskytovanie stravy Školskou jedálňou  pri ZŠ Štefana Moysesa  

pre dôchodcov obce Tesárske Mlyňany. 

II. 

Poskytovanie stravy 

1. Školská jedáleň sa zaväzuje pripraviť obedy pre dôchodcov obce Tesárske Mlyňany 

podľa platných materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie. 

2. Náklady  na potraviny sú podľa II. finančného pásma pre kategóriu D, ktoré je platné 

od 1.9. 2019. 

3. Školská jedáleň bude pripravovať obed. 

4.  Pracovníčky ŠJ pri ZŠ Štefana Moysesa pripravia do 11.00 hod.  jedlo do obedárov 

dôchodcov, ktoré do zariadenia dopraví vyčleneným autom zamestnanec OÚ Tesárske 

Mlyňany. Obedáre budú doručované na výmenu ( každý dôchodca bude mať dva 

obedáre, ktoré bude si bude sám udržiavať v čistote). 

5. Prihlasovanie a odhlasovanie obedov sa riadi vnútorným predpisom a prevádzkovým 

poriadkom ŠJ. 



6. Za prepravu jedla je zodpovedný odberateľ. Jedlo v obedároch preberie v prepravkách 

a rozvezie dôchodcom vlastným autom. 

7.  ŠJ pri ZŠ Štefana Moysesa bude poskytovať obedy počas celého roka, okrem mesiaca 

august, ktorý je vyhradený na maľovanie prevádzky, sanitáciu a prípravu prevádzky na 

nový školský rok. 

III. 

Cena jedla a úhrada za poskytnuté služby 

1. Stravná jednotka od 1.9.2019 je určená na základe  2. finančného pásma na nákup 

potravín na jedno jedlo pre kategóriu D nasledovne: 

 

Druh jedla Náklady na 

potraviny 

Režijné 

náklady 

Cena jedla 

obed 1,33 EUR 1,13 EUR 2,46 EUR 

 

2. Výška režijných nákladov sa každoročne prehodnocuje na základe celkových nákladov 

školskej jedálne a počtu vydaných jedál za kalendárny rok. 

3.  Po ukončení kalendárneho mesiaca dodávateľ vystaví faktúru za odobraté jedlá, ktorú 

je  odberateľ povinný uhradiť  v lehote splatnosti. 

IV. 

Trvanie zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára od 1.1.2020 na dobu neurčitú   

2.  Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán, alebo výpoveďou pri nesplnení 

podmienok  zmluvy. 

3. Výpovedná doba je jeden mesiac. 

  

 

V Tesárskych Mlyňanoch, dňa  31.12.2019 

 

 

Ing. Štefan Valkovič                                                                           Mgr. Filip Pánik 

      starosta obce                                                                                    riaditeľ školy 

 


