
Zmluva o dodávke stravy na školský rok 2020/2021 a úhrade nákladov na stravovanie č. 268/2020 
uzatvorená podľa ust. 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

Zmluvné strany: 
Názov: mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
Sídlo: Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 
IČO: 00603147 
DIČ: 2020804170 
Bankové spojenie: vÚB 
IBAN: SK02 0200 0000 0000 0152 6012 
Zastúpená: Ing. arch. Zuzana Aufrichtová - starostka 
(ďalej len 
„dodávatel”') a 
Názov: Súkromná materská škola Slovenskej technickej univerzity v 

Bratislave 
Sídlo: Bernolákova 2716/1, 811 07 Bratislava 
IČO: 53255372 
Zastúpená: Mgr. Monika Khúlová - riaditelka 
(ďalej len „odberatel%' a spolu s dodávateľom ďalej len „zmluvné strany") 

uzatvárajú zmluvu o dodávke stravy na školský rok 2020/2021 a úhrade nákladov na 
stravovanie č. 268/2020 (ďalej len „zmluva”) s nasledovným obsahom: 

Uvodné ustanovenia 

1. Dňa 09.10.2019 uzatvorila mestská časť Bratislava-Staré Mesto so Slovenskou 
technickou univerzitou v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava (ďalej len „univerzita”) 
Memorandum o spolupráci (ďalej len „memorandum”), ktorého predmetom je aj spolupráca 
pri zriadení materskej školy univerzity na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a pri 
jej metodickom vedení. 

2. Na základe zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon”) v znení neskorších 
predpisov sa v zariadeniach školského stravovania môžu stravovať deti, ako aj zamestnanci 
školského zariadenia. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ bude na základe tejto zmluvy zabezpečovať 
prostredníctvom Školskej jedálne pri Materskej škole, Vazovova 16, 811 07 Bratislava, 
ktorej je zriaďovateľom, stravovanie: 

a) deťom odberateľa za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo 
výške nákladov na nákup potravín v súlade s finančnými pásmami stanovenými vo 
Všeobecne záväznom nariadení mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 1/2020 0 príspevku 
na pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na činnosť školského klubu detí a o výške 



príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadení 
školského stravovania (ďalej len „finančné pásma”) a čiastočnú úhradu režijných nákladov 
na výrobu, výdaj jedál a nápojov. 

b) zamestnancom odberateľa za úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín v 
súlade s finančnými pásmami a s úhradou režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a 
nápojov. Pre výpočet nákladov podľa písm. a) a b) tohto odseku zmluvy sa určuje 3. finančné 
pásmo na nákup potravín na jedno jedlo. 

čl. 1 
Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je zabezpečenie stravy dodávateľom pre odberateľa (S 140 ods. 4 a 7 
 

zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) pozostávajúcej z obedov a olovrantov 
(príprava, odber) pre 22 detí a zamestnancov odberateľa a úhrada nákladov na stravovanie 
odberateľom. 

čl. 11 
Miesto odberu a dodania stravy 

1. Miestom odberu stravy je Školská jedáleň pri Materskej škole, Vazovova 16, 811 07 
Bratislava (ďalej len „miesto odberu stravy”). 

2. Miestom dodania stravy je Súkromná materská škola Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave, Bernolákova 2716/1, 811 07 Bratislava (ďalej len „miesto dodania stravy"). 

3. Dovoz stravy z miesta odberu stravy do miesta dodania stravy si odberateľ zabezpečí 
na vlastné náklady prostredníctvom poverenej osoby s poukazom na Čl. III ods. 3 písm. b), 
a to vo vlastných varniciach v čase pred obedom t. j. najneskôr do 11,00 hod. príslušného 
kalendárneho dňa. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade uzatvorenia miesta odberu stravy počas 
letných prázdnin, prípadne z dôvodu uzatvorenia miesta odberu stravy na základe 
rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu 
mimoriadnych opatrení spojených so šírením ochorenia COVID-19, dodávateľ bude plniť 
odberateľovi prostredníctvom inej školskej jedálne základnej alebo materskej školy v 
zriaďovateľskej pôsobnosti dodávateľa. Uvedené neplatí v prípade, ak dôjde k uzatvoreniu 
všetkých školských jedální základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
dodávateľa. 

čl. 111 
Práva povinnosti zmluvných strán 



1. Dodávateľ sa zaväzuje s poukazom na ust. 140 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. zabezpečiť 
na základe dennej telefonickej objednávky odberateľa stravu v predpísanej kvalite a 
množstve, a to aj počas letných mesiacov júl a august. 

2. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu, hygienickú nezávadnosť a predpísanú hmotnosť stravy 
len do prevzatia stravy poverenou osobou odberateľa. 

3. Odberateľ sa zaväzuje: 

a) denne nahlasovať a odhlasovať stravu u vedúcej školskej jedálne dodávateľa do 8,00 hod. 
príslušného kalendárneho dňa, 

b) odobrať objednanú stravu poverenou osobou odberateľa, ktorá musí vlastniť zdravotný 
preukaz, 

c) zabezpečiť dovoz stravy na miesto dodania stravy, 
d) zabezpečiť pre odber stravy vhodné nádoby - varnice v počte 6 ks, pričom 3 ks varníc 

odberateľ ponechá na mieste odberu stravy pre potrebu zabezpečenia stravy v ďalšom 
kalendárnom dni a v 3 ks varníc dodá odberateľ stravu do miesto dodania stravy. 

4. Pre účely naplnenia podmienok dohodnutých touto zmluvou je kontaktnou osobou za 
dodávateľa: Mgr. Tímea Pappová — vedúca Školskej jedálne pri MŠ Vazovova 16 
a za odberateľa : Mgr. Monika Khúlová - riaditeľka. 

čl. IV 
Reklamácia stravy 

Reklamáciu stravy čo do počtu a kvality je odberateľ povinný uplatniť pri preberaní stravy v 
príslušnom kalendárnom dni priamo u vedúcej Školskej jedálne pri Materskej škole, 
Vazovova 16, 811 07 Bratislava. 

Čl. V 
Výpočet stravného limitu 

Výpočet stravnej jednotky — 3. finančné pásmo: 

Deti • obed: 0,90€ olovrant: 0,26€ 
režijné náklady: 0,84€ 

Spolu: 2,00€/stravná j ednotka/deň 

Zamestnanci: obed: 1,41€ režijné 
náklady: 0,99€ 

Spolu: 2 ,40€/stravná j ednotka/deň. 

čl. VI 
Spôsob úhrady nákladov na stravovanie 



1. Uhradu nákladov na stravovanie svojich detí a zamestnancov si odberateľ 
zabezpečuje mesačne vopred na vlastný účet. 

2. Hodnota neodobratých stravných jednotiek v bežnom mesiaci, ktoré boli 
vopred odhlásené, si odberateľ vysporiada v najbližšom nasledujúcom 
kalendárnom mesiaci. 

3. V prípade akýchkoľvek nedoplatkov, alebo rozdielu na uhradených platbách, ktoré 
uhrádzajú zákonní zástupcovia detí a zamestnanci odberateľa na účet odberateľa, si bude 
tieto odberateľ riešiť sám vo vlastnej réžií. Uvedené nebude mať vplyv na povinnosť 
odberateľa uhrádzať dodávateľovi úhradu podľa ods. 4 tohto článku zmluvy. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v mesiaci september 2020 dodávateľ odberateľovi 
zálohovú faktúru za dodávku stravy v sume 600,- Eur (slovom: šesťsto eur) a v 
nasledujúcich mesiacoch bude dodávku stravy fakturovať podľa skutočne odobratých jedál. 

5. V prípade, že suma za odobratú stravu nebude uhradená odberateľom do dátumu 
uvedeného dodávateľom na faktúre, je dodávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. 

čl. VII 
Trvanie a zánik zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára dobu určitú od 07. 09. 2020 do 31. 08. 2021. 

2 Zmluva sa končí uplynutím dohodnutej doby podľa ods. 1. tohto článku zmluvy. 

3. Zmluvné strany môžu zmluvu ukončiť kedykoľvek dohodou. 

4. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade porušenia 
ktorejkoľvek povinnosti dohodnutej v Čl. III a Čl. VI zmluvy druhou zmluvnou stranou, 
pričom zmluva zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej 
zmluvnej 

strane. 

čl. VIII 
Doručovanie 

1. Písomnosti sa doručujú na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy. 
Zmenu adresy je zmluvná strana, ktorej sa zmena týka, povinná bezodkladne písomne 
oznámiť druhej zmluvnej strane. 



2. Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a 
iné úkony v súvislosti so zmluvou a jej plnením (ďalej len „písomnost”'), musia byť urobené 
v písomnej forme a doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví zmluvy 
a/alebo na inú adresu, ktorú oznámi táto zmluvná strana. Písomnosť sa považuje za 
doručenú za nasledovných podmienok: 

a) v prípade osobného doručovania dňom odovzdania písomnosti osobe oprávnenej 
prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke 
a/alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo dňom odmietnutia prevzatia 
písomnosti takou osobou, 

b) v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku oprávneného na 
poskytovanie poštových služieb podľa zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových 
službách v znení neskorších predpisov dňom doručenia na adresu zmluvnej strany 
a v prípade zásielky do vlastných rúk dňom odovzdania písomnosti osobe 
oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na 
doručenke. 

3. Za deň doručenia písomnosti doručovanej prostredníctvom poštového podniku sa 
pokladá aj (i) deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú 
písomnosť prevziať, (ii) deň vrátenia zásielky odosielateľovi, aj keď sa adresát o jej uložení 
nedozvedel. 

čl. IX 
Záverečné ustanovenia 

l . Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle dodávateľa v zmysle ust. 47a 
ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

2. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých dodávateľ dostane tri 
rovnopisy a odberateľ jeden rovnopis. 

3. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len so súhlasom 
zmluvných strán formou písomného dodatku. 

4. Zmluvné strany podpisujú túto zmluvu ako prejav slobodnej a vážnej vôle, vedomé si 
jej dôsledkov, nekonajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

5. Vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnýrni 
ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení. 

V Bratislave dňa 04. 09. 2020 
 



________________________________   _____________________ 
 
mestská časť Bratislava-Staré Mesto       Súkromná materská škola    
Ing. arch. Zuzana Aufrichtová     Slovenskej technickej univerzity v 
  starostka      Bratislave          
            Mgr.Monika Khúlová  
                     riaditeľka  

 

 


