
 

Dohoda č. 08/2016 

O zabezpečení stravovania  
 

Účastníci dohody 

 

Dodávateľ                           Základná škola Spišské Vlachy, Školská jedáleň 

Zastúpený                            Mgr. Helena Šofranková, riaditeľka 

So sídlom                             Ul. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy 

IČO                                     35543931 

Bankové spojenie                Prima banka Slovensko 

Číslo účtu                            7524899004/5600 

IBAN/BIC                           SK8956000000007524899004/KOMASK2X 

Kontakt                               053/4495541, 0911/311686 

E-mail                                  jedalenskolysp.vkom@centrum.sk 

 

a 

 

Odberateľ                            Detský domov  Spišské Vlachy (ďalej DeD) 

Zastúpený                            Mgr. Martinou Suchou, riaditeľkou DeD 

So sídlom                             Lipová 13, 053 61 Spišské Vlachy 

IČO                                     45005877 

Bankové spojenie                Štátna pokladnica  

Číslo účtu                            7000422598/8180 

IBAN/BIC                          SK9081800000007000422598/SPSRSKBA 

Kontakt                              053/2433021-24 

E-mail                                 ded.spvlachy@gmail.com 

 

 

Predmet dohody 

 

      Predmetom dohody je poskytovanie stravy pre deti detského domova na školský rok 

2017/2018 počas dní školského vyučovania. 

 

 

Podmienky dohody 

 

1. Detský domov uhrádza stravu žiakom vo výške dennej stravnej jednotky:  

v sume stravnej jednotky pre:  

- 1.  stupeň: 0,95  Eur 

- 2. stupeň: 1,01 Eur 

- poplatok je stanovený v súlade s finančnými pásmami zverejnenými MŠ SR na 

nákup potravín na jedlo podľa vekových kategórií stravníkov  

2. Dodávateľ bude mesačne fakturovať výšku stravnej jednotky podľa počtu odobratých 

jedál. 

3. Súčasťou faktúry bude príloha, v ktorej bude menný zoznam žiakov, počet odobratých 

jedál príslušného žiaka za určené obdobie. 

4. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu a množstvo vydávanej stravy pri dodržiavaní všetkých 

hygienických a bezpečnostných predpisov. 



5. Prípadné zmeny v tejto dohode  budú upravené písomnými dodatkami k nej, ktoré sa po 

podpísaní obidvomi zmluvnými stranami stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou. 

 

6. Ak dôjde k zmene, resp. nárastu cien potravín, energií a ostatných nákladov 

ovplyvňujúcich alebo súvisiacich s výrobou jedál a zvýšením cien je dodávateľ povinný 

riešiť to dodatkom a včas informovať odberateľa, z dôvodu povinnosti zverejňovania 

zmlúv.  Pri nedodržaní časového limitu potrebného k zverejneniu zmluvy zo strany 

dodávateľa detský domov faktúru so zvýšenou cenou v daný mesiac neuhradí. 

 

 

Záverečné ustanovenia 

 

 

1.  Zmluva sa uzatvára na dobu určitú na školský rok 2017/2018 

     - od 01. 09. 2017 do 30.06. 2018. 

2.    Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy obidvoma zmluvnými stranami    

a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom č. 

546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.  Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

3.   Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých zmluvné strany obdržia po  

        dvoch. 

4. Zmluvu je možné vypovedať písomnou výpoveďou jednej zo strán, s výpovednou 

lehotou 1 mesiac, ktorá začne plynúť od prvého mesiaca od doručenia výpovede, resp. 

vzájomnou dohodou oboch strán. 

 

 

 

V  Spišských Vlachoch, dňa  

 

 

 

 

 

 

  Odberateľ:                                                                      Dodávateľ: 

 

 

 

 

 

 

 

           signet signet  

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

      Mgr. Martina Suchá                                                                 Mgr. Helena Šofranková 

        riaditeľka DeD                                                                                   riaditeľka ZŠ 

 

 

 

 


