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Z M L U V A  O   P O S K Y T O V A N Í   S T R A V O V A N I A  

 

č. 1 / ŠJ /2023 

uzatvorená  podľa § 51 Občianskeho zákonníka medzi 

 

 

Dodávateľ :        Obec Rimavské Janovce, sídlo Rimavské Janovce č. 301  980 01 

Zastúpené :        Romanom  U H R I N O M , starostom obce 

IČO :                  00319 058 

DIČ :                  2021230420 

Prevádzka :       Školská jedáleň pri Materskej škole Rimavské Janovce č. 425 

Číslo účtu :        SK38 0200 0000 0016 6767 5158  banka SLSP Rim.Sobota 

(ďalej len dodávateľ ) 

a 

Odberateľ :        Materská škola Reformovanej kresťanskej cirkvi  

                             s vyučovacím jazykom maďarským 

Sídlo :                  Pavlovce č. 127    980 01 

IČO  :                  54008883      DIČ :  2121544898 

V zastúpení :       Mgr. Tünde  V A R G O V Á  - riaditeľka Materskej školy                                    

Číslo účtu    :        SK06 7500 0000 0040 2940 0890   banka ČSOB  

 

(ďalej len odberateľ ) 

I. 

Predmet zmluvy  

Dodávateľ poskytne odberateľovi celodenné stravovanie ( desiata, obed, olovrant) pre deti 

v Materskej škole Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským so sídlom 

v Pavlovciach č. 127 , a na požiadanie aj obed pre zamestnancov Materskej školy Pavlovce. 

 

II. 

Dohodnuté podmienky 

1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať celodenné stravovanie podľa noriem pre deti predškolských  

    zariadení vo vekovej skupine 2 – 6 rokov ( Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské  

    stravovanie ) v pracovné dni počas školského roka. 

    V čase letných prázdnin dodávateľ poskytuje stravovanie na základe zisteného záujmu a po dohode  

z odberateľom.  

2. V prípade prerušenia prevádzky ŠJ pri MŠ v Rimavských Janovciach si odberateľ nebude  

    nárokovať u dodávateľa náhradu stravovania pre osoby uvedené v čl. I. tejto zmluvy. O takomto  

    prerušení dodávky bude informovať telefonicky  dodávateľ odberateľa v čo najskoršom termíne. 

3. Odberateľ sa zaväzuje telefonicky predkladať objednávky na odber stravy pred uskutočnením 

    dodávky, a to deň vopred do 14.00 hod. Objednávky môže odberateľ telefonicky upresniť v deň  

    dodávky do 8.00 hod. 
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4. Odberateľ sa zaväzuje zabezpečiť dovoz desiaty v čase od 8.15hod   -  do 8.45 hod. 

                                                               dovoz obeda v čase od 11.15 hod  – do 11.45 hod. 

                                                               dovoz olovrantu v čase 14.15 hod – do 14.45 hod. 

5. Dodávateľ zodpovedá za hygienickú a zdravotnú bezpečnosť dodanej stravy do okamihu jej 

    prevzatia odberateľom. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zabezpečí 

    odberateľ stravy . 

7. Nádoby na prepravu stravy zabezpečí odberateľ.  

 

III. 

Cena za stravovanie 

1. Zmluvné strany sa dohodli na výške finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov 

na nákup potravín podľa vekových kategórii stravníkov v súlade s 3. finančným pásmom vydaného     

MŠ SR a platného od  1.1.2023  nasledovne : 

Desiata Obed Olovrant 

0,50 € 1,20 €  0,40 € 

Poplatok za suroviny pri celodennej strave detí v MŠ je 2,10 € .  Po odpočte nároku na dotáciu 

k strave vo výške 1,30 €  je poplatok za stravu – surovinu vo výške 0,80 eur/za celodennú stravu 

dieťaťa. 

2. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade režijných nákladov na prípravu pokrmov spolu vo výške  

    0,80  € a to :  

Desiata  Obed Olovrant 

0,15 € 0,55 € 0,10 € 

 

3. Na základe vyššie uvedeného cena stravného pre deti v MŠ na 1 deň bola dohodnutá vo výške 

2,90 €. 

4. Dodávateľ umožňuje stravovanie - poskytnutie obeda aj zamestnancom MŠ – cena jedného obeda   

    pre dospelú osobu je vo výške 5,40 €. 

5. Prípadná zmena ceny stravného  bude riešená písomným dodatkom s  podpísanými zmluvnými 

    stranami. 

 

IV.  

Platobné podmienky 

1. Dodávateľ stravy – vedúca školského stravovania bude mesačne vystavovať poštové poukážky za  

    odobratú stravu –za suroviny jednotlivo- každému stravujúcemu sa žiakovi po mesačnom 

odsúhlasení   počtu vydanej a odobratej stravy- zákonnému zástupcovi dieťaťa / rodičovi/. Od výšky 

stravy za    surovinu sa deťom, ktoré majú nárok na dotáciu na stravu odpočíta výška dotácie a rozdiel 

uhradia   rodičia poštovou poukážkou priame na účet školskej jedálne Rimavské Janovce. Zoznam 

detí, ktoré  majú nárok na dotáciu na stravu poskytne vedúcej školskej jedálne riaditeľka Materskej 

školy RKC  Pavlovce. V prípade zmeny v zozname detí poberajúcich dotáciu na stravu – ohlásiť 

ihneď zmenu   vedúcej školskej jedálni Rimavské Janovce.  

2. Výška čerpanej dotácia na stravu pre deti bude mesačne odoslaná riaditeľom MŠ RKC Pavlovce 
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    na účet školskej jedálne.  

3. Režijné náklady za poskytnutú stravu budú mesačne fakturované  Materskej škole RKC Pavlovce, 

    ktorá ju v čase splatnosti uhradí na účet školskej jedálne Rimavské Janovce . 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné nedoplatky zo strany rodičov za odobratú stravu – suroviny 

    bude požadovať od Materskej školy RKC Pavlovce. Vedúca školskej jedálne bude včas 

informovať.  

    riaditeľa MŠ RKC Pavlovce o vzniknutých nedoplatkoch. 

5. Platba za odobratú stravu za zamestnancov bude vystavovaná  jednotlivo za každého zamestnanca, 

    a platba za zamestnancov, ktorú uhrádza zamestnávateľ bude fakturovaná za všetkých 

zamestnancov spolu raz mesačne. 

   

V. 

Doba uzatvorenia zmluvy. 

     Táto zmluvy sa uzatvára na dobu neurčitú. 

 

VI. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluvy nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

     dňom 1.2.2023  po jej predchádzajúcom  zverejnení v CRZ. 

2. Zmluvné stravy sa dohodli, že túto zmluvu je možné ukončiť : 

    a/ písomnou dohodou , 

    b/ písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany  bez uvedenia dôvodu s výpovednou 

         lehotou jeden mesiac ku koncu školského roku a to vždy k 30.júnu bežného roka. 

3. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach,  pre každú zmluvnú stravu 2 exempláre.  

4. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť iba formou písomných dodatkov podpísaných 

    obidvoma zmluvnými stranami. 

5. Zmluvné strany súhlasia so spracovaním osobných údajov uvedených v zmluve v súlade so  

    zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. 

6. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, jeho obsahu v plnom rozsahu  

    porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.  

 

V Rimavských Janovciach, dňa  30.01.2023                                            

 

 

 

____________________________________                             _____________________________ 

             Dodávateľ                                                                                    Odberateľ 

 

 

 


