
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ   STRAVOVANIA 

č.2/2019 STR 

 

I. 

Zmluvné strany 
                     

1. Poskytovateľ   stravovania  :     

     názov :   Gymnázium 

     sídlo   :   Veľká okružná 22, 010 01 Žilina     

     štatutár :  Mgr. Adriana Randíková, riaditeľka školy 

     IČO :       00160890 

     bankové spojenie :  Štátna pokladnica 

     číslo účtu             :    

     zriaďovateľ   :         Žilinský samosprávny kraj 

     v zastúpení    :         Ing. Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK 

     / ďalej len poskytovateľ / 

 

  2. Odberateľ    :         

     názov           :    Obchodná akadémia 

     sídlo             :    Veľká okružná 32, 011 57 Žilina 

     štatutár         :     JUDr. Jana Tomaníčková, riaditeľka školy                                   

     IČO             :     00162124  

     bankové spojenie  : Štátna pokladnica 

     číslo  účtu    :    

    / ďalej len odberateľ / 

 

 

II. 

Predmet zmluvy 
 

1.Predmetom tejto zmluvy je   poskytovanie stravovania podľa § 2  Vyhlášky MŠ SR č. 

330/2009 o zariadení školského stravovania. pre študentov a zamestnancov Obchodnej 

akadémie, Veľká okružná 32  Žilina v Školskej jedálni pri Gymnáziu Veľká okružná 22,  

Žilina. 

 

2. Pod  poskytovaním stravovania  sa rozumieme  odber jedného  hlavného jedla, vrátane  

nápoja  prostredníctvom bezkontaktných kariet alebo čipov.  Študentom sa poskytuje 

stravovanie iba  v dňoch školského vyučovania, zamestnancom aj prvý a posledný týždeň  

letných prázdnin. 

 

3. Obedy budú stravníkom vydávané prostredníctvom vlastných bezkontaktných kariet (ISIC, 

SAD, MHD, ...) alebo čipov, ktoré si stravníci aktivujú v kancelárii ŠJ. Stravníci, ktorí nemajú 

vlastné bezkontaktné médium dostanú čip od poskytovateľa  stravovania. Stravník pri prevzatí 

čipu zaplatí zálohu 6,50 €. Po ukončení stravovania a odovzdaní nepoškodeného čipu mu bude 

na účet vrátená suma 5,50 €. 

 

4. Výšku príspevku na potraviny  stanovila riaditeľka školy na základe Dodatku č. 1  k VZN 

ŽSK č.50/2018 v prvom finančnom pásme  pre 15 až 18 ročných vo výške 1,26 € za jedno 

jedlo. 

Výšku príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov pre študentov stanovila riaditeľka 

školy na základe č. VII, odst.2, písm. a) VZN ŽSK č.50/2018 vo výške 0,05 € na jedno jedlo. 

 

Cena  jedného hlavného jedla pre študentov  je  1,31 € .  

 

 



 

5. Platbu za obedy uhrádzajú študenti priamo poskytovateľovi  stravy bankovým prevodom, 

prípadne poštovou poukážkou. 

 

6. Cenu stravnej jednotky pre zamestnancov tvoria náklady na potraviny a režijné náklady ŠJ: 

 

Finančný limit na potraviny:   1,26 € 

Režijné náklady:    1,24 € 

 

Celková hodnota jedného hlavného jedla:  2,50 € 
 

 

Z toho podľa § 152 Zákonníka práce: 

Zamestnávateľ hradí minimálne 55%  t.j.:  1,38 € 

Príspevok zo SF na jedno jedlo:                     0,20 € 

Zamestnancovi ostáva uhradiť:   0,92 € 

 

Cena jedného hlavného jedla pre zamestnanca odberateľa je:   0,92  €. 

Cena je platná od 1.9.2019 

 

7. Platbu za obedy uhrádzajú zamestnanci priamo poskytovateľovi  stravy bankovým 

prevodom, prípadne poštovou poukážkou. 

 

8. Výšku príspevku na potraviny určuje  zriaďovateľ Všeobecným záväzným nariadením podľa 

finančných pásiem stanovených Ministerstvom školstva. 

Výška režijných nákladov  sa bude prepočítavať vždy v januári , podľa skutočných  nákladov 

predchádzajúceho roka. 

 

 

 

 

III. Platové podmienky 
 

 

1. Poskytovateľ  vystaví do 5 dní od ukončenia mesiaca faktúry pre odberateľa, samostatne pre 

príspevok zamestnávateľa  a samostatne  pre príspevok zo sociálneho fondu. Súčasťou faktúry 

bude príloha, v ktorej bude menný zoznam zamestnancov, počet odobratých obedov 

príslušného zamestnanca a celková suma príspevku zamestnávateľa pre tohto zamestnanca za 

určené obdobie. 

 

2. Odberateľ sa zaväzuje faktúry uhradiť do 14. dní od vystavenia poskytovateľom. 

 

 

IV.   Všeobecné   ustanovenia 
 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú  . 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy obidvoma zmluvnými stranami           

 účinnosť od 1.9.2019. 

3.Táto zmluva  plne nahrádza Zmluvu o poskytovaní stravovania č.2/2016 STR a všetky jej 

 dodatky, ktorá dňa  31.8.2019 stráca platnosť. 

4. Meniť alebo rušiť zmluvu je možné iba v písomnej podobe. 

5. Každá zo zmluvných strán môže zmluvu vypovedať. Výpovedná doba je dva mesiace   a 

 začína  plynúť prvým dňom mesiaca  nasledujúceho  po mesiaci, v ktorom bola výpoveď     

 doručená druhej zmluvnej strane. 

 



 

6. Účastníci si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo  potvrdzujú  svojimi vlastnoručnými 

   podpismi. 

7. Táto  zmluva je vyhotovená v troch  vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť originálu. 

 Poskytovateľ obdrží jedno vyhotovenie, odberateľ jedno vyhotovenie, zriaďovateľ jedno 

 vyhotovenie zmluvy. 

      

 

  

Poskytovateľ :      Odberateľ :  

 

V Žiline, dňa: …..................    V Žiline, dňa: ….................. 

 

 

 

 

 

          

…............................…..............                                  …..........................................… 

Mgr. Adriana Randíková                                                 JUDr. Jana Tomaníčková 

   riaditeľka školy                                                                riaditeľka školy 


