ZMLUVA
O POSKYTOVANÍ STRAVOVANIA
podľa § 269 odst. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany
Poskytovateľ:

BTC trade, s.r.o.
Miesto podnikania: Zakarpatská 30, 048 01 Rožňava
zastúpený:
Stanislav Kolárik
IČO:
50396595
DIČ:
2120309378
zapísaný v Obchodnom registri okresného súdu Košice I, vložka č. 39504/V
bankové spojenie: Tatra banka, SK53 1100 0000 0029 4302 4461
Objednávateľ:

Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava
Zastúpená: PaedDr. Diana Košťálová, riaditeľka školy
IČO: 17050545
DIČ: 2020966849
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK2281800000007000461167

II. Predmet zmluvy
2.1.

Predmetom zmluvy je zabezpečenie a poskytovanie stravovacích služieb pre stravníkov
(žiakov SOŠ, Hviezdoslavova 5, Rožňava
v stravovacom zariadení
poskytovateľa.
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať stravu objednávateľovi v zmysle § 140 ods. 3 Zákona č.
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších zmien a dodatkov a §
3 a 4 Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania v zmysle zásad
správnej výživy pre danú vekovú kategóriu

2.2.

Poskytovateľ sa v súlade s touto zmluvou zaväzuje zabezpečiť vo vlastnom mene, na účet
objednávateľa stravovanie stravníkov v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve.

2.3.

Poskytovateľ pripravené a uvarené jedlo (obed) poskytuje vydaním hotového jedla každý
pracovný deň v roku s výnimkou školských prázdnin a riaditeľského voľna, v období určenom
touto zmluvou prípadne jej dodatkom.

III. Doba trvania zmluvy
3.1.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 10.9.2018 do 30.6.2019.

3.2.

Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva môže byť vypovedaná ktoroukoľvek zmluvnou
stranou aj bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí byť písomná a musí byť doručená druhej
zmluvnej strane. Zmluvné strany sa dohodli na výpovednej lehote 1 mesiac, ktorá začne
plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení výpovedi druhej strane.

IV. Práva a povinnosti zmluvných strán
4.1.

Poskytovateľ sa zaväzuje dodávať jedlo podľa týždenného jedálneho lístka denne.
Poskytovateľ pripravuje a dodáva jednu polievku a max. 2 druhy hlavného jedla s vyváženou
energetickou a nutričnou hodnotou.

4.2.

Výdaj jedla sa uskutoční v dohodnutom čase a to od 11.00 do 14.30 hod.

4.3.
Poskytovateľ dodá stravu v zmysle tejto dohody a zoznamu stravníkov objednávateľa. Na
objednávanie a výdaj stravy bude používaný čipový systém zabezpečený objednávateľom.
4.4.
Každý stravník bude držiteľom identifikátora, ktorý bude slúžiť na objednávanie a vydávanie
obedov. Za identifikátor sa považuje pridelený čip, autobusová karta alebo ISIC karta. Každý
z uvedených identifikátorov bude mať pridelený jedinečný variabilný symbol.
Stravníci sú povinní si objedať obed na príslušný deň minimálne 1 deň vopred, najneskôr však do 8.00
hod. príslušného dňa. V prípade, že si na daný deň v uvedenom čase obed neobjedná, v jedálni
nebude možné obed v daný deň požadovať. Ak si žiak jedlo objedná a objednávku nezruší a jedlo si
z akéhokoľvek dôvodu nevyzdvihne, uvedená objednávka sa mu odráta z kreditu.
Úhradu za stravu bude stravník vykonávať bezhotovostne bankovým prevodom na základe príkazu na
úhradu, na ktorom budú uvedené všetky údaje potrebné pre platbu.
4.5.

Obedy je možné objednať naraz na každý deň v týždni, zmenu (odhlásenie už objednaného
obeda, zmenu druhu jedla) bude možné urobiť tiež do 8.00 hod. príslušného dňa.

4.6.

Výška stravnej jednotky je dohodnutá na 2,52 €, z toho:
Príspevok Zriaďovateľa (Košický samosprávny kraj) je 1,26 €
Príspevok žiaka je 1,26 €

V. Príprava jedál
5.1.

Poskytovateľ stravy sa zaväzuje pri príprave jedál pre žiakov postupovať v zmysle § 140 ods. 3
Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a
§ 3 Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania, t.j.
a.) zabezpečiť výrobu jedál podľa záväzných materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre
školské stravovanie (aplikácia princípov s účinnosťou od 1.9.2016)
b.) jedálny lístok pre žiakov pripravovať v zmysle zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov pre
zariadenia školského stravovania (príloha č. 1 k vyhláške č. 330/2009 Z. z.)

c.) dodržiavať odporúčané výživové dávky podľa vekových kategórií stravníkov (Vestník MZ SR
čiastka 4-5 zo dňa 19.6.2015 –Odporúčané výživové dávky pre obyvateľstvo SR 9. revízia)
d.) dodržiavať finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo od zákonného zástupcu žiaka
v zmysle schváleného (príloha č. 2 k VZN č. 13/2016)
5.2.

Výroba jedál sa zabezpečuje na základe vopred zostaveného týždenného jedálneho lístka

VI. Fakturačné podmienky
6.1.

Poskytovateľ vystaví a doručí faktúru podľa počtu skutočne objednaných jedál mesačne do 5.
dňa nasledujúceho mesiaca objednávateľovi. Prílohu faktúry tvorí evidencia objednaných
obedov žiakov.

6.2.

Objednávateľ stravy je povinný uhradiť faktúru do lehoty splatnosti uvedenej na faktúre za
príslušný mesiac na účet poskytovateľa stravy . Doba splatnosti faktúry je 30 dní.

6.3.

Objednávateľ stravy následne skontroluje údaje uvedené vo faktúre a zodpovedá za ich
hodnovernosť.

6.4.

Košický samosprávny kraj ako zriaďovateľ objednávateľa prispieva na stravu žiakov formou
príspevku zriaďovateľa v hodnote 1,26 € na jedno hlavné jedlo.

VII. Záverečné ustanovenie
7.1.

Zmluva je platná dňom podpisu zmluvy obomi zmluvnými stranami a účinná dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle KSK.

7.2.

Všetky zmeny v zmluvných podmienkach budú riešené písomnou formou vo forme dodatkov
k zmluve. Právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky.

7.3.

Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, pričom každá zo strán obdrží 2 vyhotovenia.

7.4.

Zmluvné strany si zmluvu prečítali, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcich porozumeli,
pričom svoju vôľu uzavrieť túto zmluvu prejavili slobodne a vážne, prehlasujú, že táto zmluva
nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju
vlastnoručne podpisujú.

V Rožňave dňa 6.9.2018

Za poskytovateľa:
Stanislav Kolárik

Za objednávateľa:
PaedDr. Diana Košťálová

