
Zmluva č. 1/2012 
o poskytovaní stravy pre dôchodcov a príspevku mesta 

uzatvorená v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania 

v znení neskorších predpisov 

medzi zmluvnými stranami: 

I. Dodávateľ: Stredná odborná škola 

Sídlo: Kysucká č. 14, 903 01 Senec 

V zastúpení: Ing. Vladimír Kovalovský - riaditeľ školy 

Vrauková Anna -

vedúca školskej jedálne na základe internej 
smernice 

IČO: 360 643 86 

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. 
Č.Ú.: 8293717/5200 

(ďalej len „dodávateľ") 
a 

II. Odberateľ: Mesto Senec 

Sídlo: Mierové nám.8, 903 01 Senec 

V zastúpení: Ing. Karol Kvál - primátor mesta 

IČO: 00305065 

Bankové spojenie: OTP banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu: 562441/5200 

(ďalej len "odberateľ") 
(spoločne ďalej aj len „zmluvné strany") 

Článok I. 
Predmet zmluvy a podmienky poskytovania stravy 

1/ Dodávateľ sa zaväzuje, že bude pripravovať a vydávať denne obedy pre max. 50 
dôchodcov Mesta Senec, ktorým bolo odberateľom vydané Rozhodnutie Mesta Senec 
o povolení poberania obedov zo školskej jedálne pri Strednej odbornej škole Kysucká ul. č, 
14 v Senci, a to konzumáciou obedov priamo v školskej jedálni Strednej odbornej školy 
Senec, Kysucká ul. č. 14, Senec alebo do vlastných obedárov dôchodcov a odberateľ sa 
zaväzuje, že poskytne príspevok na úhradu nákladov za dôchodcov (ďalej len "príspevok"). 
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2/ Dodávateľ sa zaväzuje, že obedy budú pripravované podľa platných receptúr 
a technologických postupov v súlade s platnými hygienickými normami. Dodávateľ 
zodpovedá za kvalitu a množstvo vydaných obedov pri dodržaní všetkých hygienických 
a bezpečnostných predpisov. 

3/ Dodávateľ sa zaväzuje, že dôchodcom bude poskytovať porcie podľa normy 15-18 rokov. 

4/ Dodávateľ bude dôchodcom vydávať stravu od pondelka do piatka v čase od 11.00 hod. do 
12.00 hod., počas celého roka okrem celozávodnej dovolenky v školskej jedálni, /t.j počas 
letných prázdnin v mesiaci júl/ 

5/ Odhlásenie stravnej jednotky je možné 24 hodín vopred, resp. do 8.00 hod. aktuálneho dňa. 
V prípade, že dodávateľ stravu neposkytne, oznámi to odberateľovi 7 dní vopred. 

Článok III. 
Cena príspevku 

1/ Cena príspevku odberateľa je dohodnutá v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Senec č. 6/2011 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia 
úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované Mestom 
Senec, a to vo výške 1,- € (slovom: jedno Euro). 

Článok IV. 
Úhrada príspevku, splatnosť a spôsob platenia 

1/ Odberateľ sa zaväzuje raz mesačne uhrádzať príspevok na základe faktúry vystavenej 
dodávateľom do 7 dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, so splatnosťou 7 dní, a to 
bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Prílohou 
faktúry bude zoznam stravníkov s počtom odobratých obedov za fakturačné obdobie. 

Článok V. 
Doba trvania zmluvného vzťahu 

1/ Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. 

2/ Zmluvu je možné vypovedať písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomnou 
výpoveďou jednej zo zmluvných strán, pričom výpovedná lehota je jednomesačná a začína 
plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená 
druhej zmluvnej strane. 



/ 

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

1/ Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu po dvoch 
vyhotoveniach. 

2/ Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po jej zverejnení na internetovej stránke odberateľa a dodávateľa. Povinné 
zverejňovanie zmlúv odberateľa vyplýva z § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

3/ Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou očíslovaných písomných dodatkov. 

4/ Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe ich slobodnej vôle, zmluva 
nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu 
rozumejú a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

V Senci, dňa 01.03.2012 

podpísané podpísané 


