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Zmluva - ŠJ  4/2018  

o poskytovaní stravovacích služieb  
 pre školský rok 2018/2019 

 

 

 

Čl.  I     

Zmluvné  strany 

 

1. Obstarávateľ:                   Športové gymnázium 

                                               Trieda SNP 104, Košice 

                                               Školská jedáleň 

    v zastúpení:                        PaedDr. Tatiana Švecová – riaditeľka školy 

    zodpovedná osoba:            Irena Miščíková – vedúca školskej jedálne 

    sídlo:                                  Trieda SNP 104, 040 01 Košice 

    bankové spojenie:              Štátna pokladnica 

    číslo účtu:                          7000211862 / 8180  

    I BAN:                               SK39 8180 0000 0070 0021 1862   

    IČO:                                   00521965 

    DIČ:                                   2020927920 

    IČ DPH:                             nie sme platiteľom DPH 

 

 

    Zriaďovacia listina č. 1712/2008 – RU17/27708. Zriaďovateľom školy je Košický   

    samosprávny  kraj.  

 

 

 

 2. Objednávateľ:           ACCEDE s.r.o. 

 sídlo:                            Michalovská 23, 040 11 Košice 

 zastúpený:                    Ing. Katarína Kočkinová  

                                           konateľ ACCEDE s.r.o. 

 bankové spojenie:        Tatra banka     

      I BAN:                         SK23 1100 0000 0026 2306 5651 

 číslo účtu:                     2623065651/1100 

 IČO:                             36606405 

    

     

 

 

Čl. II 

Predmet  zmluvy   

 

 

Predmetom zmluvy je zabezpečenie stravovania – obedov  pre  zamestnancov ACCEDE    

s.r.o. v  stravovacom zariadení dodávateľa v budove Obstarávateľa na Triede SNP 104  a to 

v rozsahu a za podmienok, ako je to uvedené v článku III., IV. a V. tejto zmluvy.  
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Čl. III.  

Výška nákladov a cena 

 

 

 1. Výška nákladov za stravovanie formou obedov a večerí  je určená na základe platnej 

kalkulácie pre školský rok 2018/2019: 

                                                                                                                                            

                   Druh jedla                            potraviny    +       réžia         =       cena 

                   Obed:                                     1,26 €        +     1,30 €         =        2,56 € 

                   Večera:                                   0,72 €        +     1,24 €         =       1,96 € 

       

 

                                                                                                  
2. Náklady na stravovanie zamestnancov v celkovej výške 2,56 € za obed a 1,96 € za večere  

    bude obstarávateľ fakturovať podľa  počtu skutočne  odobratých obedov a večerí 

    zamestnancami  v kalendárnom mesiaci.  

             Náklady bude objednávateľ uhrádzať  bezhotovostnou  platbou na účet obstarávateľa  

   č. účtu: I BAN: SK39 8180 0000 0070 0021 1862 so splatnosťou 14 dní  odo dňa 

vystavenia faktúry.  

   V prípade omeškania  platby,  má poskytovateľ  právo požadovať od objednávateľa úrok  

   z omeškania  od prvého  dňa  omeškania  v zmysle ustanovenia § 3  Nariadenia  vlády     

    SR  č.  586/2008  Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa  nariadenie vlády SR č. 87/1995  Z. z.  

  

3. V prípade zvýšenia cien potravín a energií si obstarávateľ vyhradzuje právo upraviť výšku  

    nákladov za stravovanie. 

 

 

 

Čl. IV. 

Doba poskytovaných služieb 

 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na obdobie od 3.9.2018 do 30.6.2019. 

2. Služby prestanú byť obstarávateľom poskytované uplynutím dohodnutej doby,  

       výpoveďou alebo obojstrannou dohodou pred uplynutím dohodnutej doby. 

3. Obstarávateľ môže písomne vypovedať zmluvu ak: 

a) objednávateľ nedodržuje ustanovenia zmluvy 

b) objednávateľ o viac ako jeden mesiac mešká s platením úhrad podľa článku III. 

tejto zmluvy 

4. Objednávateľ môže písomne vypovedať zmluvu ak: 

a) Obstarávateľ  sa bez zavinenia objednávateľa stane nespôsobilým na  

poskytovanie dohodnutých služieb. 

5. Výpoveď má okamžitú platnosť. 

 

 

 

 



 3 

 

 

                                                                        Čl. V. 

Ostatné ustanovenia 

 

 

1. Obstarávateľ zodpovedá za kvalitu a množstvo podávanej stravy. Zodpovedá za 

hygienickú nezávadnosť stravy a stravovacej jednotky. 

2. Obstarávateľ zabezpečí zamestnancom objednávateľa stravovanie podľa denného 

výberu jedál z vopred zostaveného jedálneho lístka, ktorý je umiestnený na viditeľnom 

mieste v školskej jedálni. 

3. Obstarávateľ zabezpečí výdaj stravy v čase od 12.00 hod do 14.30 hod na základe 

čipového odberu.  

4. Pri prvom nahlásení odberu stravy je čip poskytnutý zdarma. Stratu je potrebné 

nahlásiť u prevádzkarky ŠJ. Náhradný čip bude vydaný stravníkovi len za poplatok 

2,00 € / čip.  

5. Odhlásenie zo stravy je možné deň vopred do 13.30 hod. v kancelárii referentky ŠJ, 

a ráno len v   pondelok do 7.30 hod., prípadne telefonicky na čísle: 055 / 64 15 142.      

6. Obstarávateľ si vo výnimočných prípadoch vyhradzuje právo na zmenu času výdaja 

obeda alebo neposkytnutia stravy z dôvodu školských akcií.  

7. V čase školských prázdnin alebo sanitačných dní nebude školská jedáleň 

v prevádzke. O týchto skutočnostiach budú  stravníci  včas informovaní uverejnením 

oznamu na informačnej tabuli umiestnenej  v školskej jedálni. 

8. V havarijných prípadoch obstarávateľ náhradné stravovanie nezabezpečuje. 

 

 

Čl. VI. 

Záverečné ustanovenia  

 

 

1. Zmluva je uzatvorená v  2 vyhotoveniach, jedno vyhotovenie je určené pre 

obstarávateľa,  jedno pre objednávateľa. 

2. Zmeny alebo dodatky tejto zmluvy musia mať písomnú formu a musia byť číslované. 

3. Zmluvné strany si zmluvu prečítali a  s  jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju 

vlastnoručne podpísali. 

      4.   Zmluva je  platná dňom podpisu zmluvných strán a účinná dňom zverejnenia. 

 

 

v Košiciach, dňa 31.8.2018 

 

 

Obstarávateľ:        …………………………        Objednávateľ:  ……………………........ 

                             PaedDr. Tatiana Švecová                                 Ing. Katarína Kočkinová                                             

                        riaditeľka Športového gymnázia                            konateľ ACCEDE s.r.o. 
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