
Zrnluvné strany

Dodávatel': Názov:

Sídlo:

tčo:

DIC:

t.č.:

e-mail:

Zrnltlva o pgs[iytovaní strav},

Z,ák|adná škola s lnatet,sko,u školori

Broclřrarrsl(á l 1 0l17,0l0 t4 Ži|trta * I]rodncl

37t] 1 1789

2021664612

kontaktrrir osoba: katarína Jirrinol,á

V zastúperrí: Mg.. Janctte'fóthtlvá

Bankové spojcnic: Prirna tlanka Slovcnsko, a.s.

číslo účtu - IBAhi: SK64 5600 0000 0003 0370 7003

0948 l 484070
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uzatvánajtú túto zmiuvll o zabezpečení stravovanía

Odberatetr': Názov:

e-mail:
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F redmet ztra I t"t r,,.*ť

prcdmetorn tejto zrtrlttyy je poskytot,anie služtry ciocliir,'atci'otn sPoČÍvajúcej v PríPravc
a ciovoze stravy pre stravníkov odbcratel'a a iltldttriortky. za ktr.lr;o'ch brtde strar.'a

dodávaná počas letne,i previiclzky od 1.7. 202J 29,1,202'J,

ín.

Fáva a povimnosti zrmluvmych stlnán

D o dát, ctt e l' s et zul,, iizuj e :

_ pripravo\zat'a clociávať v pťacovtlý cleň ,počas letrrei prel'áclzky s ÚČinnosťou

od t,7 .2022 29.7 . 2022, §tallovený počet iectál a to polievku, lrlavrré jecllo pre

všetkýclr prilrláscnýclr stralrríkov/clcti IVili +zarrrestnanci a dclPlrrkové

stravovanicideti MŠ (desiata a olovrant) podl'a materiálno -- spotrebrrýclr

norien a receptur prc školské stravovalrie (rcvízia 202l ) na základe týŽdenrrélro

.jedálneho listka

- zodpov edá za kvalitu a množstvo vydáva.nej strav'y pri dodrŽarrí vŠetkých

hygierrických a beztrlcčnostnýclr predpisorl

Odberatel' s a zctl,cizui e :

- zabcz,pečit' odvoz straVy pri clodržial,aní hygienicltých predpisov

- upovedomit'rodičov/zákonných zásttlpctlv, aby si dieťa odh|ásili z dóvotiu

choroby na základe lekárskej spnáw cleň vopred do 10:00

- zabezpečit'nátloby na odber stravy a zoclpovcdáza ich čisttltu a kvalitu

- zabezpečit' osobrr na výdaj pripravcných iedál a prípravr,r cloPlrrkovóho

stravovania

- dodržiavať čas odvozu stravy

_ zoclpov eďá za likvicláciu a odv<lz ocipaclu kategórie č" 3 podl'a Nariadenia (ES)

č. 106912009 Európskeho parlamentu a Ra<ly, ktorýn sa stanovujú zdravotnó

predpisy týkaiúce sa vedl'aiších živočíšnych produkttlv ner"rrčených na l'udskťr

spotrebu, v znení neskorších prcdpisov

- skontolovať úlrrady stravy rodlčovlz,ákonnÝclr zástupcov do stanoveného

dáturrru



III.

Cena a spósoh plathy

l. Výšku príspevkov a spósob ich uhraídzattia sa určuje v zttrysle VZN
č- 1|12021 platrré oct 1.09.202l ktorýrn sa tncní a clopíria VZN č 13l20l9
o výške príspei4<ov na čiastočnú úlrradu nákladov v šktllách a školských
zariaclcniach v zriaďcrvatel'skej pósobnosti Mesta Žilinav znen,i VZN č"

25l20l9aVZN ó512020

2. Výška príspevku na ťtlrradrr rráklador,, na nákup potrar,ín na.jedno jedlo
v školskej jectálni a výclainej školskej jedáIni je stanovené podl'a TL
finančnólrcl pásma,

Materská šl<ola cJesiata obed oiclvrant reZa §pr:llu

Stravník od2- 6 rokr:v 0,36 € ú,85 $ 0,24 € 0,15 € ,1,60 €
Stravníl< od2- 6rokov
(poldenná dochádzka) 0,36 € 0,85 € 0,15 § ,l,36 €

3. Prispevok rra ťrlrrarlu náklaclor.,na ntikup potravín a príspevok na režijnó
náklady sa ulrráclza. rra záklirclc vystavclrÝclr šokov clodávatel'a odberatel'ctvi.

4, ()dberatel' je irovinrrý u.lrradit' stravtl clodirr.atel'ovi cío :30.6.2022.

'É,
Hv.

Frihlasovanie a odhlasovanie na stravovamie

L, Stravovanie po'čas letrre,j prevádzkv je závázné a ocilrlasuje sa len na záltlacle
lekárskoj správy a to del'l vopred do trS.00 trocl.

2. V prípade rráhleho oclrorenia stravtríka si zákonnÝ zásťupca stravrríka preberie
stravu vo výrlajni odberatcl'ir do obeclára. Za ncocllrláscný ;t včirs neodobratÝ
obed sa veoná atri tirrarrčná náhradrr neposkytrrje.

3, odhlásenie stravv sa nahlasu,je priarntl ir veclúcej ŠJ dodávatel'a a to
na t.č.: 094[i l 41]4 |}7a.

\,.



záverečné ustanaovenia

1. Znluva sa uzatvára na dobu určitú ocl 1.7. t1o 29.7 .2022 počas letnej
prer,ádzky.

Táto znrluva nadobúda platnost'clňonl porlpisrr obtrma znrluvnými
stranami a účinnosť clriorlr nasleduiúcirrr po clniiei zverejnenia v zmysle

§ 47 a Občianskélro zákr:nníka.

T'áto zmluva sa vyhotovujc l, štyroclr rovtropisoch, pričom kažďá zo
zrnluvných strán obdrží po dvclch vylrot<rrlerriach.

Zrrreny a cloplrrky tejto zrrrlul,y tnožno i,ealizcrvať lerr fonnou písomných
dodatkov, podpísaných oborrra ztlrluvtrýrrri strarrarrri.

Zrrrltrvné strany vyhlastrjťt. že scl znrlltvou sa dókladnc oboznámiii,.jcj
obsahu rozumejir a na znak sťrhlasu jrr podpisujú.

V Broclne , dt'}a ?1.6.2a22, MAfEll,SKri
DtlDl

žI

Dodávatcl':
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!4,Mgr. Jane'lřTótlror,á

ríaclitel'ka škclly

rlnOva

veclťrca školskei j edálnc


