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Zmluva o poskytovaní stravovania č. 02/2020 

 
uzavretá v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §2 ods. 1  

Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania  a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa §269 ods. 2 

Obchodného zákonníka (ďalej len zmluva) 

 

 

Poskytovateľ: Základná škola, Ul. pohraničná 9, Komárno 

so sídlom: Ul. pohraničná 9, 945 01 Komárno 

IČO: 37861221 

DIČ: 20201606059 

zastúpená: Mgr. Slavomír Ďurčo, riaditeľ školy 

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a. s. 

číslo účtu: SK08 5200 0000 0000 1878 4253 

(ďalej ako „Poskytovateľ“)  

 

Odberateľ: Materská škola Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom 

maďarským - Református Óvoda 

so sídlom: Družstevná 5458/19A, 945 01 Komárno 

IČO: 52135721 

DIČ: 2120901970 

zastúpená: Zsuzsanna Both 

Bankové spojenie: UniCredit Bank 

číslo účtu: SK09 1111 0000 0015 3838 9008 

(ďalej ako „Cirkevná materská škola“ alebo „Odberateľ“)  

 

I. Preambula 

 

1. Cirkevná materská škola je tuzemská právnická osoba (nezisková organizácia), ktorá 

vykonáva činnosť v oblasti poskytovania predškolskej starostlivosti, výchovy o maloleté 

deti. Cirkevná materská škola je prevádzkovaná na území Mesta Komárno. Cirkevná 

materská škola nedisponuje možnosťami na prípravu stravy pre deti navštevujúce jej 

zariadenie a preto požiadala o možnosť prípravy stravy pre deti v Školskej jedálni, Ul. 

pohraničná 9, Komárno, ako súčasť Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno (ďalej 

len „Školská jedáleň“).  

 

II. Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie služieb v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 

Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania.  

2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa dodávať Odberateľovi službu a to: 

pripravovať a poskytovať za odplatu prostredníctvom Školskej jedálne stravu deťom 

a zamestnancom predškolského zariadenia Odberateľa a záväzok Odberateľa hradiť za 

prípravu a poskytovanie stravy Dodávateľom vo výške a spôsobom uvedeným v bode III. 

tejto zmluvy.  

3. Deti predškolského zariadenia Odberateľa s celodennou výchovnou starostlivosťou 

odoberajú jedlo (obed) a doplnkové jedlá (desiata a olovrant). Zamestnanci predškolského 

zariadenia Odberateľa odoberajú obed. 
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4. Stravovanie bude dodané prostredníctvom školskej jedálne zabezpečené v zmysle 

platných vyhlášok pre školské jedálne a strava bude pripravená podľa platných receptúr 

pre školské stravovanie na základe týždenného jedálneho lístka. 

 

 

III. Odplata za poskytovanie služby 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať vyúčtovanie stravy podľa platného všeobecne 

záväzného nariadenia Mesta Komárno. 

2. Odplata za služby špecifikované v bode II. tejto zmluvy má byť splatená mesačne dozadu 

v ktorom bola služba poskytnutá a to na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom.  

3. Splatnosť faktúry je vždy do 15 dní od vystavení faktúry. Za deň úhrady sa považuje deň 

pripísania úhrady na bankový účet uvedený vo faktúre.  

4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Okrem 

náležitostí faktúry v zmysle platných právnych predpisov, musí faktúra obsahovať aj 

informáciu, že je vyhotovená na základe tejto zmluvy. V prípade, že faktúra nebude 

obsahovať požadované náležitosti, Odberateľ je oprávnený ju vrátiť Poskytovateľovi na 

prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej 

faktúry.  

5. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je poskytovateľ oprávnený požadovať úrok z 

omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.  

 

IV. Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Odberateľovi službu a to prípravu a poskytnutie 

stravy pre deti – stravníkov Cirkevnej materskej školy a to prostredníctvom Školskej 

jedálne, v rozsahu desiata, obed, olovrant podľa jednotného týždenného jedálneho lístka 

školskej jedálne.  

2. Školská jedáleň zodpovedá za kvalitu a množstvo vydávanej stravy pri dodržiavaní 

všetkých hygienických a bezpečnostných predpisov.  

3. Školská jedáleň zabezpečí pripravené jedlo v počte nahlásenom Cirkevnou materskou 

školou za podmienok určených touto zmluvou.  

4. Cirkevná materská škola je povinná odoberať od Školskej jedálne stravu pre deti 

Cirkevnej materskej školy a hradiť za poskytnutú službu odplatu.  

5. Kapacita – celkový max. počet prihlásených osôb na jeden deň sa stanovuje na 20 deti + 1 

dospelý stravník.  

6. Počet požadovaných porcií, ktoré má Školská jedáleň pripraviť, nahlási Odberateľ 

prostredníctvom určeného zamestnanca Cirkevnej materskej školy najneskôr jeden 

pracovný deň vopred do 13:00 hod. a to osobne vedúcej Školskej jedálne alebo 

telefonicky na tel. č. 035/77 01 791.  

7. Prepravu stravy zabezpečí odberateľ na vlastné náklady vo vlastných termonádobách, 

ktoré zodpovedajú platným hygienickým predpisom. 

8. Odberateľ zabezpečí odvoz stravy pri dodržiavaní hygienických predpisov. Odberateľ 

zabezpečí nádoby na odber potravín a zodpovedá za ich čistotu a kvalitu. Odberateľ berie 

na vedomie, že v zmysle tejto zmluvy nemá zabezpečené poskytnutie kuchynského riadu.  

9. Strava bude pripravená na prevoz denne v čase  

desiata a olovrant (suroviny na ďalšie spracovanie vo výdajni) -  od 07:00 do 07:15 hod. 

obed - od 10:00 do 10:15 hod. 

10. Odberateľ zabezpečí osobu na výdaj pripravených jedál. Prevádzku výdajnej školskej 

jedálne zabezpečuje Odberateľ prostredníctvom vlastnej výdajnej školskej jedálne. 
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11. Za výdaj stravy, dodržiavanie materiálno-spotrebných noriem a hygienických predpisov 

vo výdajnej školskej jedálni zodpovedá Odberateľ.  

12. Pred výdajom stravy vo výdajnej školskej jedálni je potrebné zabezpečiť odber vzoriek z 

hotových jedál, uchovať ich a viesť o nich dokumentáciu podľa osobitného predpisu (§ 26 

ods. 4 písm. j) a § 58 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 

13. Odberateľ zodpovedá za likvidáciu odpadu z vydaného jedla  

 

V. Doba platnosti zmluvy a skončenie zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.07.2020 do 10.07.2020.  

2. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán. Zmluvné strany 

berú na vedomie, že ide o povinne zverejňovanú zmluvu v zmysle Občianskeho 

zákonníka v spojení so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

3. Zmluvu je možné ukončiť:  

a) dohodou zmluvných strán. 

  

 

 

VI. Záverečné ustanovenia 

 

1. Doručením akýchkoľvek písomností ustanovené v tejto zmluve alebo v súvislosti s touto 

zmluvou sa rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou na adresu určenú v záhlaví 

zmluvy, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane.  

2. Pre vzťahy neupravené vyslovene v tejto zmluve platia príslušné ustanovenia Obchodného 

zákonníka.  

3. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len so súhlasom obidvoch zmluvných 

strán formou písomného dodatku k tejto zmluve.  

4. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, po 1 vyhotovenie pre každú zmluvnú stranu. 

5. Táto zmluva bola vypracovaná poskytovateľom pod číslom 02/2020. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym 

účinkom z nej vyplývajúcich. Zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, 

zástupcovia oboch zmluvných strán sú oprávnení k uzavretiu tejto zmluvy a na znak 

súhlasu s jej obsahom ju schválili a podpísali.  

 

 

 

V Komárne, dňa 01.07.2020 

 

 

 

................................................................. 

za Poskytovateľa 

 

................................................................. 

za Odberateľa 

 

 


