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Zmluva o poskytovaní stravovania  

č. 578/2022 
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, 94501 Komárno 

so sídlom: Ul. pohraničná 9, 945 01 Komárno 

IČO: 37861221 

DIČ: 20201606059 

zastúpená: Mgr. Slavomír Ďurčo, riaditeľ školy 

Bankové spojenie: ČSOB, a. s. 

číslo účtu:  

(ďalej ako „Poskytovateľ“)  

 

Odberateľ: Mesto Komárno 

so sídlom: Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno 

IČO: 00306525 

DIČ: 2021035731 

Štatutárny orgán: Mgr. Béla Keszegh, primátor 

Bankové spojenie: ČSOB, a.s. 

číslo účtu:  

(ďalej ako „Odberateľ“)  

 

 

I. 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 

prijímateľom sociálnej služby formou donášky do ich domácnosti (prijímateľ sociálnej 

služby), ktorým Mesto Komárno ako Odberateľ poskytuje uvedenú sociálnu službu na 

základe samostatnej zmluvy a záväzok Odberateľa hradiť za prípravu a poskytovanie 

stravy Dodávateľom vo výške a spôsobom uvedeným v bode III. tejto zmluvy.  

3. Prijímatelia sociálnej služby odoberajú jedlo (obed). 

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. 

 

II. Doba platnosti zmluvy  

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 18.07.2022 do 22.07.2022.  

 

 

III. Odplata za poskytovanie služby 
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1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať vyúčtovanie stravy podľa platného všeobecne 

záväzného nariadenia Mesta Komárno do 31.07.2022. 

2. Odplatu za služby podľa tejto zmluvy podľa platného všeobecne záväzného nariadenia 

Mesta Komárno hradia prijímatelia sociálnej služby poskytovateľovi bankovým prevodom 

na účet poskytovateľa najneskoršie do 25.07.2022. 

 

IV. Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

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

stravy pre prijímateľov sociálnej služby a to prostredníctvom Školskej jedálne Ul. 

pohraničná 9, Komárno, v rozsahu obed 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 Oddelením 

opatrovateľskej a prepravnej služby Mestského úradu Komárno za podmienok určených 

touto zmluvou.  

4. Mesto Komárno je povinné odoberať od Školskej jedálne stravu pre prijímateľov sociálnej 

služby a hradiť za poskytnutú službu odplatu.  

5. Kapacita – celkový počet prihlásených osôb sa stanovuje max. na 120 stravníkov. 

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

určeného zamestnanca Mesta Komárno 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 od 10:00 do 10:15 hod. 

10. Odberateľ zodpovedá za likvidáciu odpadu z vydaného jedla.  

 

V. Skončenie zmluvy 

 

1. Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán, inak zmluva automaticky zaniká po 

uplynutí doby na ktorú bola uzavretá. 

 

 

 

VI. Záverečné ustanovenia 

 

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

zákonníka.  

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. 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. 
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5. Táto zmluva bola vypracovaná na Oddelení opatrovateľskej a prepravnej služby, Odboru 

školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu MsÚ Komárno, pod číslom 

60161/24/OŠSVKaŠ/2022. 

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        

 

 

 

 

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

za Poskytovateľa 

 

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

za Odberateľa 

 

 


