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Stredná odborná škola polytechnická 
Jelšavská 404 
026 01  Dolný Kubín - Kňažia 

 
 

Dodatok č. 2 k Dohode o poskytovaní stravy (v šk. roku 2022/2023) 

 
uzavretej v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

dňa 27.08.2021 
 
 

medzi zmluvnými stranami: 
 
1. Dodávateľ:   Stredná odborná škola polytechnická 

sídlo:   Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín - Kňažia 
 IČO:     00891479 
 DIČ:    2020424329 
 v zastúpení:  Ing. Adriana Bellová, riaditeľka     
ďalej len „dodávateľ“ 
 
a 
 
2. Odberateľ:   Stredná zdravotnícka škola  

sídlo:   Martina Hattalu 2149, 026 01 Dolný Kubín 
 IČO:     000607045 
 DIČ:    2020566251 
 v zastúpení:  Mgr. Alojz Šutý, riaditeľ 
ďalej len „odberateľ“ 
 

takto: 
 

I. 
 

1. Zmluvné strany uzavreli medzi sebou dňa 26.08.2022 Dohodu o poskytovaní stravy, ktorej 
predmetom je zabezpečenie stravy pre žiakov a zamestnancov odberateľa.  
 

2. Predmetom tohto dodatku č. 2 je dohoda na zmene Dohody o poskytovaní stravy a to: 
 
a) v Článku IV. Cena stravy, sa upravuje cena jedného jedla nasledovne: žiak: 3,86 € (z toho 

hodnota potravín 1,90 €), zamestnanec: 4,94 € (z toho hodnota potravín 2,20 €), externí žiaci 
SZŠ: 5,00 € (z toho hodnota potravín 2,20 €). 
 

b) v Článku V. Ďalšie dojednania sa mení a dopĺňa: 
- v bode 4 sa mení: 
„Žiaci uhrádzajú na účet dodávateľa sumu 2,60 € za obed. Zvyšnú časť z ceny jedného jedla 
pre žiaka v sume 1,26 € bude dodávateľ fakturovať odberateľovi (tak ako je to uvedené 
v Článku V. bod 8).“ 
- v bode 5 sa mení: 
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„Zamestnanci SZŠ uhrádzajú na účet dodávateľa sumu 1,02 € za obed. Zvyšnú časť z ceny 
jedného jedla pre zamestnanca bude dodávateľ fakturovať odberateľovi  v sume 3,92 € za 
jeden odobratý obed zamestnanca (v zložení 1,11 € príspevok zo sociálneho fondu, 2,81 € 
príspevok zamestnávateľa), tak ako je to uvedené v Článku V. bod 8.“ 
- v bode 6 sa mení: 
„Cudzí žiaci SZŠ uhrádzajú na účet dodávateľa sumu 5,00 € (z toho hodnota potravín 2,20 €, 
prevádzkové náklady ŠJ SOŠP 2,74 €, prevádzkové náklady výdajnej školskej jedálne SZŠ 
0,06 €). Zároveň sa dodávateľ zaväzuje vrátiť sumu 0,06 € za jedno odobraté jedlo cudzích 
žiakov výdajnej školskej jedálni SZŠ, ktorou sa uhrádzajú v cene obeda pre cudzích žiakov 
aj prevádzkové náklady výdajnej školskej jedálne u odberateľa. 
- v bode 12 sa mení: 
Odberateľ sa zaväzuje uhradiť dodávateľovi osobné náklady kuchárky (50% nákladov) počas 
„všetkých prázdnin“ v školskom roku 2022/2023. 

 
 
K zvýšeniu cien stravného došlo v súlade so Všeobecne záväzným nariadením ŽSK č. 71/2023 
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v jazykových školách a v školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Čl. VII bod 1) a bod 2). 
Súčasťou VZN ŽSK č. 71/2023 je Príloha č. 1 – Finančné pásma A a Príloha č. 2 – Finančné pásma 
B.  Toto VZN bolo schválené Zastupiteľstvom ŽSK dňa 30. januára 2023 Uznesením 17/3 
Zastupiteľstva ŽSK a nadobúda účinnosť dňom 1. marca 2023. 
 
V súlade s Prílohou č. 1 k VZN ŽSK č. 71/2023 určujeme stupeň finančného pásma A pre žiaka: 
Stredná škola   2. pásmo Obed 1,90 € 
V súlade s VZN ŽSK č. 71/2023 určujeme výšku príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov, 
ktoré uhrádza zákonný zástupca alebo plnoletý žiak: Obed 0,70 € 
 
Zamestnancom školy alebo školského zariadenia a iným fyzickým osobám sa určuje stupeň 
finančného pásma ako pre vekovú kategóriu stravníkov 15-19 ročných podľa Finančného pásma B 
s akceptovaním úpravy podľa § 152 Zákonníka práce. Pri príprave hlavných jedál pre zamestnancov 
školy alebo školského zariadenia a iné fyzické osoby podľa Finančného pásma B je v normovaní 
prípustná tolerancia navýšenia hmotnosti mäsa o 30%. 
V súlade s Prílohou č. 2 k VZN ŽSK č. 71/2023 určujeme stupeň finančného pásma B pre 
zamestnanca: 
Stredná škola  2. pásmo Obed 2,20 € 
 
 
K zvýšeniu príspevku na režijné náklady (mzdy a prevádzka) na žiaka zo strany SZŠ došlo v súlade 
s Dodatkom č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu ŽSK č. 68/2022 o určení výšky finančných 
prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy 
a dieťa školského zariadenia pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Neoddeliteľnou súčasťou tohto 
dodatku je Príloha č. 1 k VZN ŽSK č. 68/2022 platná od 01.02.2023. Tento Dodatok č. 1 k VZN ŽSK 
č. 68/2022 schválilo Zastupiteľstvo ŽSK dňa 30. januára 2023 Uznesením 15/3 a z dôvodu 
naliehavého verejného záujmu nadobúda účinnosť dňom 1. februára 2023. 
 
K zvýšeniu režijných nákladov (mzdy a prevádzka) na zamestnancov došlo po dôkladnej analýze 
nákladov školskej jedálne. 
 
Táto zmena bude platná od 01.03.2023 
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3. Zmluvné strany sa dohodli, že v ostatných častiach k zmene Dohody o poskytovaní stravy 
nedochádza. 
 
 

II. 
 
1. Tento dodatok bol vyhotovený podľa slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle všetkých 

zmluvných strán, ani jedna z nich ho neuzavrela v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných 
podmienok. 

2. Zmluvné strany  si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu ho 
vlastnoručne podpísali. 

3. Tento dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, pre každú zo zmluvných strán po dve 
vyhotovenia, pričom každé z nich bude spojené s jednotlivým vyhotovením Dohody. 

4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle zmluvných strán a v Centrálnom 
registri zmlúv.  

 
 
 
V Dolnom Kubíne, dňa 27.02.2023 
 
 
Za dodávateľa:  Za odberateľa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................. ................................................. 
 Ing. Adriana Bellová           Mgr. Alojz Šutý 
     riaditeľa SOŠP      riaditeľ SZŠ 
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