Zmluva oposkytovaní stravy
Dodávateľ:

Základná škola s materskou školou
Bidovce 209, 044 45 Bidovce

zastúpený: Mgr. Marta Kucharčíková — riaditeľka školy
oprávnený za dodávateľa jednať vo veci dodávky stravy:
Ing. Zuzana Lengyel — zástupkyňa RS pre školské stravovanie
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. Bidovce
Číslo účtu:
SK35 0900 0000 0001 09255517
IČO:
51001489
/ ďalej len dodávateľ/

Odberateľ:

Obec Ďurďošík - pre MŠ Ďurďošík
Ďurďošík .........., 044 45 Bidovce
zastúpený: ....... /ľ£/É%WÚÍJÚVÁ ........

—

starosta obce

Bankové spojenie: ............ V5/5..........................
4153701000_Q£_)_€_QQý0/£22_($_2
Číslo účtu:
IČO:

Willi/Až.........................

/ ďalej len odberateľ/

týmto prehlasuje, že súhlasí s nižšie uvedenými podmienkami o poskytovaní
stravy.
1.

.

.

U1

.

Dodávateľ poskytne odberateľovi v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z.
(školský zákon) a Všeobecne záväzného nariadenia obce Bidovce č.
3/2019 zo dňa 19.7.2019 stravu pre materskú školu denne v počte
upresnenom objednávkou odberateľa denne V pracovných dňoch.
Výdaj stravy pre odberateľa je určený od 1 1.30 — 12.00 hod., prípadne
odvoz stravy autom na to určeným. Odber stravy, prepravné nádoby a
auto zabezpečí odberateľ.
Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny času výdaja stravy a ceny
stravného lístka.
Presný počet odberu stravy sa bude upresňovať denne do 8.00 hod.
Vyúčtovanie stravného pre deti materskej školy v zmysle VZN obce
Bidovce č. 3/2019 za nákup potravín bude vyúčtované šekovou
poukážkou mesačne na základe odobratého počtu jedál.

Úhradu režijných nákladov mesačne vo výške 2,00 € za jedného
stravníka uhradí odberateľ poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom
spolu za deti stravujúce sa v konkrétnom mesiaci.
6. Cena jedla — výška nákladov na potraviny je:
pre dieťa materskej školy - 1,37 €
pre dospelého stravníka — 2,00 € (stravné 1,26 €, režijné
náklady 0,74 €).
7. Forma úhrady stravného pre dospelého stravníka: 2,00 € zaplatí
zamestnanec odberateľa poštovou poukážkou do 10 dní od jej vystavenia.
V prípade neuhradenia stravného v určenom termíne, škola zastaví výdaj
'
stravy.

Vzájomné vyúčtovanie medzi zamestnancom odberateľa a odberateľom
je predmetom ich samostatnej dohody.
8. Zmluvu môže vypovedať každá strana, a to v 30 dňovej výpovednej
lehote.
9. Zmluva je vyhotovená v 2 výtlačkoch, z ktorých každá zo zmluvných

strán obdrží po jednom výtlačku.
10. Zmluva nadobúda platnosť: 1.9.2019.

Bidovce 23.8.2019

za 0 avateľa:
Mgr. Marta Kucharčíková
riaditeľka školy

za odberateľa:

„5/7; í/ýýýsw/ý
starosta obce

