
                                                  Zmluva
                                  o poskytovaní stravovania  
             uzavretá podľa Zákona 245/2008 §140n Školského zákona

I. Zmluvné strany

1. Obchodné meno:  Obec Nededza
           V zastúpení:           PhDr. Vajda Peter – starosta obce
           Sídlo:  Hlavná 1/1 013 02 Nededza
           Bankové spojenie:  Dexia banka Slovensko a.s.
           Číslo účtu:              5604744003/5600
           IČO:                       00321516
           DIČO:                    2020677582 
                                                  /ďalej len poskytovateľ/ 

2. Obchodné meno:   Obecný úrad Mojš
          V zastúpení:           Ing. Svetko Štefan – starosta obce
          Sídlo:                      Mojš 147 Žilina
          Bankové spojenie:  Dexia banka Slovensko a.s.
          Číslo účtu:              5477039001/5600
          IČO:                        00321494
          DIČO:                     2020677571   

     
II. Predmet zmluvy

Predmetom  tejto zmluvy je zabezpečenie a poskytovanie stravovania pre deti MŠ,
zamestnancov MŠ a dôchodcov obce Mojš.
Zamestnanci MŠ a dôchodcovia budú odoberať hlavné teplé jedlo vrátane vhodného
nápoja prostredníctvom lístkov, ktoré zabezpečí poskytovateľ, deti MŠ budú odoberať
okrem  hlavného teplého jedla aj doplnkové jedlo a to desiatu a olovrant.

III. Stravné lístky
Stravný lístok je určený výlučne na úhradu hlavného teplého jedla. Stravný lístok
bude poskytovateľ vydávať deťom MŠ, zamestnancom a dôchodcom obce Mojš v
nominálnej hodnote 2,30 €, čo predstavuje cenu jedla 1,13€ a náklady na prípravu
jedla 1,17€.

                                              IV. Platobné podmienky
Za činnosť vykonávanú podľa tejto zmluvy:
a/ poskytovateľ vystaví poštovú poukážku na úhradu stravného deťom MŠ

   a zamestnancom   v hodnote 1,13 € za jedno jedlo
b/ po ukončení mesiaca poskytovateľ  vystaví faktúru za réžijné náklady za každé



odobraté jedlo za dieťa a za stravu zamestnancov MŠ, čo predstavuje 1,17 € za jedno
jedlo
c/ dôchodcovia si  poštovou poukážkou uhradia stravné aj režijné náklady vo výške 

     2,30 €.
d/ objednávateľ si zabezpečí dovoz stravy svojim motorovým vozidlom
e/ pracovnú silu na výdaj stravy a termo-nádoby na prevoz stravy si zabezpečí obec
Mojš na vlastné náklady
f/ odhlasovanie detí a stravníkov sa robí 24 hod. vopred a v pondelok do 7,15 hod.
ráno
telefónne číslo  041/5980523

     odber vzoriek  a dokumentáciu o odobratých vzorkách pri výrobe desiatej a olovrantu
v zmysle zákona 355/2007 Z.z. a vyhlášky MZ SR č.533/2007 Z.z. zabezpečí
odberateľ
čas preberania dodávky obedov je stanovená na 11.15 hod.
jedálny lístok bude daný vždy v piatok na budúci týždeň spolu s dodávkou obeda.

     Výška stravného je stanovená na základe Finančného pásma stanoveného MŠ SR a
VZN obce Nededza. Výška réžijných nákladov sa určuje v spolupráci so
zriaďovateľom a predstavuje skutočné náklady na prípravu jedného jedla, ktoré sa
odvodzujú od cien energií a ostatných vstupných nákladov.

                                     V. Záverečné ustanovenie
1. Zmluva je platná dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu : od 1.07.2011 do 22.07.2011 včítane.
3. Meniť, alebo rušiť zmluvu je možné po vzájomnej dohode zmluvných strán v
písomnej forme
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, každá strana obdrží po jednom
vyhotovení.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah zmluvy je zrozumiteľný, zmluvu uzavreli
slobodne a vážne na znak čoho ju podpisujú.

     V Mojši, 14.06.2011

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

     PhDr. Vajda Peter – starosta obce                    Ing. Štefan Svetko – starosta obce


