
Zmluva o poskytovaní školského stravovania pre zamestnancov  

ZŠ s MŠ Veľká Lehota 
 

Poskytovateľ:  DOMINIK, n. o., Veľká Lehota 431, 966 41 Veľká Lehota 

                        IČO: 37954318 

                        DIČ: 2021953362 

                        Bankové spojenie: SLSP  

  IBAN: SK75 0900 0000 0051 4424 0102 

  

                        V zastúpení: Františkom Garajom, riaditeľom n. o.   

 

 

Odberateľ: Základná škola s materskou školou Veľká Lehota 433, 96641 Veľká Lehota 

                   IČO: 37888561  

                   DIČ: 2021673192 

                   Bankové spojenie: VÚB 

                           IBAN: SK34 0200 0000 0016 3654 3953 

 

                   V zastúpení: Mgr. Soni Vozárovej, riaditeľky ZŠ s MŠ 

 

 

I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že poskytovateľ bude vo svojom zariadení 

poskytovať v prospech odberateľa nasledovné stravovacie služby: v pracovných dňoch 

zabezpečí a poskytne obedy pre zamestnancov Základnej školy s materskou školou 

Veľká Lehota – školské stravovanie. 

2. Odberateľ sa zaväzuje poskytovateľovi za poskytované služby uvedené v bode 1. 

zaplatiť dohodnutú cenu. 

 

II. 

Rozsah predmetu zmluvy 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby uvedené v článku I. tejto zmluvy, a to 

v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi súvisiacimi najmä s prípravou 

a s prepravou obedov, vrátane metodických pokynov. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje uvedené služby vykonávať riadne s náležitou odbornou 

starostlivosťou. 

1. Poskytovateľ zabezpečí pre stravníkov, uvedených v článku I. bod 1 a/  zmluvy, jedlo 

jedenkrát denne podľa: 

a) odporúčaných výživových dávok potravín pre dospelých stravníkov pre vekovú 

kategóriu 15-18 ročných, 

b) materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie, 

c) hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnej praxe (HACCP). 

     

 



III. 

Cena predmetu zmluvy 

 

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na nasledovnej cene za poskytnuté služby, 

uvedené v článku 1 zmluvy: 

a/ Za služby uvedené v článku I bod 1 a/:   

                              Finančné pásmo č.2    - náklady na nákup potravín     1,33  € 

                             režijné  náklady                       2,07  € 

                                                                            Spolu:                                  3,40  € 

                      

1. Poskytovateľ bude fakturovať odberateľovi odobraté obedy na základe skutočnosti (na 

konci mesiaca odsúhlasených s vedúcou VŠJ) t. j. zvlášť náklady na potraviny a zvlášť 

režijné náklady, ktoré odberateľ uhradí z výdavkového účtu SK34 0200 0000 

001636543953. Úhrada sa realizuje podľa Zákonníka práce. Splatnosť faktúry je 

dohodnutá na 10 dní odo dňa doručenia faktúry a odberateľ je povinný uhradiť ju na 

účet poskytovateľa.  

2. Uvedené vyplýva na základe používania rozpočtovej  klasifikácie na školské 

stravovanie –výdajná školská jedáleň s dopadom na finančný výkaz - FIN 1-12. 
 

 

IV. 

Osobitné dojednanie 

 

1. Jedálny lístok sa bude vopred zostavovať na základe spoločnej dohody poskytovateľa 

a odberateľa (t. j. v piatok daného týždňa).  

2. Odberateľ je povinný poskytovateľovi nahlásiť počet objednaných jedál na nasledujúci 

deň do 14,00 hod. a zmenu obedov (odhlásenie z obeda) v daný deň ráno do 7.00 hod. 

Počet jedál poskytovateľ zabezpečí jednotlivým stravníkom a z tohto počtu bude 

vychádzať pri fakturácii ceny.  

 

 

V. 

Výpovedná lehota 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Vypovedanie zmluvy sa musí previesť písomnou 

formou. Výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho 

mesiaca po podaní výpovede jednej zo zmluvných strán. 

 

 

VI. 

       Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán 

dostane po jednom exemplári. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tejto zmluvy. 

3. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že na tomto právnom úkone sa dohodli dobrovoľne, 

že prejav ich vôle je slobodný a vážny, a keďže znenie zmluvy je v plnom súlade s ich 

prejavenou vôľou, túto na znak súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísali. 



4. Túto zmluvu možno dodatočne meniť alebo dopĺňať len so súhlasom obidvoch 

zmluvných strán, a to písomnou formou  dodatku. 

 

 

 

 

 

Vo Veľkej Lehote dňa 04.01.2021                                     Vo Veľkej Lehote dňa 04.01.2021 

 

 

 

 

 

 

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

  František Garaj                                                                             Mgr. Soňa Vozárová                              

   riaditeľ n. o.                                                                                   riaditeľka ZŠ s MŠ                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


