ZMLUVA
o poskytovaní stravovanie pre zamestnancov ZŠ Zámutov
Dodávateľ: Obec Zámutov, Zámutov 434
v zastúpení: Stanislav Duda, starosta obce
IČO: 00332968
DIČ: 2020631943
Bankové spojenie: VÚB – SK46 0200 0000 0016 4890 0858
Odberateľ: Základná škola, Zámutov 531
v zastúpení: Mgr. Pavel Kováč, riaditeľ školy
IČO: 37873415
DIČ: 2021638498
Bankové spojenie: VÚB – SK94 0200 0000 0016 3984 4559
uzatvárajú
túto zmluvu o stravovaní zamestnancov
I.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je stravovanie pre zamestnancov Základnej školy v Zámutove v rozsahu §
152 ZP, ktoré zabezpečí Školská jedáleň pri Materskej škole 388 formou podávania teplého jedla vo
vyhradených priestoroch.
II.
Cena stravného
Zamestnávateľ hradí najmenej 55 % nákladov spojených s prípravou jedla. Aktuálna hodnota
stravnej jednotky činí 2,28 EUR podľa VZN č.4/2011 o určení výšky príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a na úhradu nákladov v školskej jedálni,
ktorých zriaďovateľom je Obec Zámutov.
Cena stravného lístka za jedno teplé hlavné jedlo:
Príspevok zamestnanca:
Príspevok SF:
Príspevok zamestnávateľa:

2,28 € z toho
0,73 €
0,30 €
1,25 €

III.
Povinnosti odberateľa
Odberateľ sa zaväzuje:
– dodržiavať dohodnutý čas výdaja obedov v školskej jedálni
– stravník je povinný v prípade, že si nebude môcť obed odobrať, odhlásiť sa najneskôr v
ten deň do 8.00 hod. u vedúcej ŠJ
– za stravovanie zamestnancov podľa vystavenej faktúry zrealizovať úhradu vo výške a lehote
uvedenej na faktúre
– stravník uhrádza poplatok za stravné do pokladne obce

IV.
Povinnosti dodávateľa
Dodávateľ sa zaväzuje:
– pripravovať stravu v zmysle noriem platných pre školské stravovanie, podľa objednaného
množstva odberateľom
– fakturovať stravné za predchádzajúci mesiac podľa počtu skutočne odobratých jedál v cene
stravnej jednotky po odpočítaní ceny za stravný lístok, ktorú uhrádza stravník
V.
Záverečné ustanovenia
Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomného dodatku podpísaného oboma
zmluvnými stranami.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre odberateľa a jeden pre dodávateľa.
Účastníci si zmluvu prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, na znak čoho ju
vlastnoručne podpísali.
Zmluva nadobúda platnosť 08.01.2018 a uzatvára sa do 31.12.2018.
V Zámutove dňa 08.01.2018
Za dodávateľa:

Za odberateľa:

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

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

Stanislav Duda
starosta obce

Mgr. Pavel Kováč
riaditeľ ZŠ

