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Stredná odborná škola polytechnická 

Jelšavská 404 

026 01  Dolný Kubín - Kňažia 

 
 

Zmluva o poskytovaní stravy  
uzavretá v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný Zákonník“) 

 
Čl. I.  

Zmluvné strany 
 
Dodávateľ:  
Stredná odborná škola polytechnická,  
Adresa: Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia 
V zastúpení: Ing. Adriana Bellová, riaditeľka školy 
IČO: 00891479 
DIČ: 2020424329 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu IBAN: SK90 8180 0000 0070 0048 3999  
 
Odberateľ:  
František Záhora,  
Adresa: Družstevná 103/36, Bziny, 026 01  Dolný Kubín   
 
 

Čl. II.  
Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie stravy pre odberateľa. Dodávateľ v rámci poskytovaných služieb 
zabezpečí prípravu jedál. 
2. Dodávateľ sa zaväzuje dodať odberateľovi objednané jedlo a odberateľ sa ho zaväzuje prevziať a zaplatiť 
dohodnutú cenu.  

 
Čl. III. 

Termín plnenia zmluvy 
 

Podľa tejto zmluvy sa dodávateľ zaväzuje pripravovať jedlo pre odberateľa počas pracovných dní v čase školského 
vyučovania od 3. septembra 2019 do 30. júna 2020. 
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Čl. IV. 
Cena 

 

Cena jedného jedla je stanovená v súlade so všeobecne záväzným nariadením ŽSK  
a vnútorných predpisov SOŠP nasledovne:  3,22 € (z toho hodnota potravín 1,26 €). 

 
 

Čl. V. 

Ďalšie dojednania 
 

1. Odberateľ je povinný si stravu prevziať a skonzumovať  v priestoroch školskej jedálne dodávateľa v čase od 
11.00 do 12.30 hod. 
 
2. Stravník je povinný nahlásiť záujem o stravu do 14.00 hod. deň vopred.  
 

3. Odhlásenie z odberu obeda rieši stravník najneskôr deň stravovania telefonicky na tel. č.: 905 
754 413 do 6:30 hod (prípadne mailom na adresu urbanova@sospknazia.sk).  
 

4. Stravník uhrádza stravu v hotovosti po ukončení mesiaca podľa skutočne odobratej stravy. 
 
5. Dodávateľ je povinný:  
 
a) zverejniť jedálny lístok na svojej webovej stránke: http://sospknazia.edupage.org/menu/, 
b) dodať obedy v množstve, ktoré si odberateľ objednal jeden deň vopred, 
c) odobrať a spracovať kuchynský odpad 
 
6. Dodávateľ si vyhradzuje právo: 
 
a) zmeniť čas výdaja stravy , pričom je povinný odberateľa informovať aspoň 2 pracovné dni vopred, 

b) jednostranne zmeniť cenu stravnej jednotky v prípade zmeny finančného pásma nákladov na nákup potravín 
na jedno jedlo a zmeny výšky režijných nákladov na jedlo. O tejto zmene je dodávateľ povinný bezodkladne 
písomne informovať odberateľa.  
 
 

Čl. VI.  
Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30. 06. 2020.  

 
2. Každá zo zmluvných strán je oprávnená písomne vypovedať zmluvu o poskytovaní stravovacích služieb pred 
jej ukončením. 
 
3. V takomto prípade je výpovedná lehota je 2-mesačná. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota 
začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola 
výpoveď doručená do sídla druhej zmluvnej strany. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnej 
žiadosti.   
 
4. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jej zverejnení na internetovej stránke dodávateľa. 
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5. Zmluva bola vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých obdrží po jednom vyhotovení dodávateľ, Žilinský 
samosprávny kraj a odberateľ. Zmluvu možno meniť len na základe vzájomnej dohody formou písomných 
dodatkov k tejto zmluve. 
 
6. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanovenia tejto zmluvy sú obojstranne formulované jasne a zrozumiteľne, čo 
potvrdzujú svojimi podpismi. 
 
7. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona Obchodného zákonníka. 
 
 

 

V Dolnom Kubíne, dňa 02. 09. 2019 

 

 

 

 

 

                   Dodávateľ zastúpený:         Odberateľ: 

 

 Ing. Adriana Bellová         František Záhora 

riaditeľka SOŠP Dolný Kubín - Kňažia 

 

 

 


