
Zmluva 

o výrobe jedál a nápojov pre školské stravovanie 

 

Zmluvné strany: 

SZ SKALICA s r.o., Sládkovičova 4, 97632 Badín 

zastúpená: Mgr. Pavol  Hric, konateľ spoločnosti 

IČO: 51647494 

DIČ: 2120733923 

IČ DPH: SK2120733923 

číslo účtu: SK9156000000005368908001 

(ďalej len „výrobca jedál“) 

 

a 

 

Základná škola s materskou školou, Tajovského č. 2, 976 32 Badín 

zastúpená: Mgr. Viera Turianska, riaditeľ školy 

IČO: 35677813 

DIČ: 2020947885 

číslo účtu: 1237197002/5600 

(ďalej len „odberateľ jedál“) 

 

 

uzatvorili v zmysle § 269 a násl. Obchodného zákonníka a § 140 ods. 7 zákona                              

č. 245/2008 Z. z. Školský zákon v znení neskorších predpisov túto: 

 

 

zmluvu o výrobe jedál a nápojov pre školské stravovanie 

 

čl. I. 

 

     Výrobca jedál je prevádzkovateľom SZ SKALICA s r.o., Sládkovičova 4, 97632 Badín. 

Odberateľ jedál nemá zriadenú školskú jedáleň, v dôsledku čoho sa zmluvné strany dohodli 

na výrobe a odbyte jedál pre školské stravovanie žiakov Základnej školy a pre deti  materskej 

školy. 

 

                                                                       čl. II.  

 

       Výrobca jedál a odberateľ jedál sa dohodli na uzatvorení zmluvy na dobu neurčitú od 

03.09.2018. 

čl. III. 

 

1) Výrobca jedál sa zaväzuje od 03.09.2018 vyrábať desiatu, olovrant, hlavné jedlo – 

obed a nápoje pre školské stravovanie detí materskej školy podľa odporúčaných výživových 

dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových 

skupín stravníkov vydaných ministerstvom školstva a s možnosťou využitia receptúr 

charakteristických pre príslušnú územnú oblasť, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a 

finančných podmienok na nákup potravín, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo 

žiaka v zmysle § 140 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. Školský zákon v znení neskorších 

predpisov a § 2 a 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského 

stravovania. 



 

2) Výrobca jedál sa zaväzuje od 03.09.2018 vyrábať obedy a nápoje pre školské 

stravovanie žiakov a zamestnancov základnej školy podľa odporúčaných výživových dávok, 

materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín 

stravníkov vydaných ministerstvom školstva a s možnosťou využitia receptúr 

charakteristických pre príslušnú územnú oblasť, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a 

finančných podmienok na nákup potravín, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo 

žiaka v zmysle § 140 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. Školský zákon v znení neskorších 

predpisov a § 2 a 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského 

stravovania. 

 

 

3) Výrobca jedál a odberateľ jedál sa dohodli na cene jedál nasledovne. Konečná cena 

jedla je vrátane dane z pridanej hodnoty: 

 

a) pre zamestnancov školy   3,60 eur 

b) pre žiakov základnej školy I. stupeň 2,37 eur 

c) pre žiakov základnej školy II. stupeň 2,43 eur 

d) pre deti materskej školy 2,55 eur 

 

4) Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na cenách za poskytnuté služby uvedené v čl. III 

bod 3) b), c), d):  

 

Základná škola I. stupeň príspevok rodiča 

                 Potraviny                         1,16 € 

                                                           Režijné náklady rodič     3 €/mesiac 

                                                           Režijné náklady ZŠ         0,50 €/obed 

                                                           Režijné náklady obec       0,71 €/obed   

     

Základná škola II. stupeň príspevok rodiča 

                 Potraviny                         1,22 € 

                                                           Režijné náklady rodič     3 €/mesiac 

                                                           Režijné náklady ZŠ         0,50 €/obed 

                                                           Režijné náklady obec       0,71 €/obed  

  

Materská škola príspevok rodiča 

                 Potraviny                         1,34 € 

                                                           Režijné náklady rodič     3 €/mesiac 

                                                           Režijné náklady ZŠ         0,71 €/obed 

                                                           Režijné náklady obec       0,50 €/obed    

  

5) Základnej škole s materskou školou, Tajovského 2, Badín bude výrobca jedál 

fakturovať počet skutočne odobratých jedál na základe predloženej evidencie. Splatnosť 

faktúry je dohodnutá na 14 dní odo dňa doručenia faktúry a odberateľ je povinný uhradiť ju 

na účet výrobcu jedál.              

 

 

 

 

 



čl. IV. 

 

  

1) Odberateľ jedál sa zaväzuje odoberať od výrobcu jedál jedlá pre materskú školu 

v hygienicky uzatvorených termoskách (varniciach), ktoré dodá výrobcovi jedál.  

2) Odber jedál od výrobcu jedál a ich prevoz k odberateľovi jedál bude zabezpečovať 

výrobca jedál. 

3) Výrobca jedál je zodpovedný za výdaj jedál vo výdajnej školskej jedálni Tajovského 

30, Badín.  

čl. V. 

 

1) Ak nie je v tejto zmluve výslovne uvedené niečo iné, riadia sa vzťahy účastníkov tejto 

zmluvy Obchodným zákonníkom, zákonom č. 245/2008 Z. z. Školský zákon v znení 

neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení 

školského stravovania. 

2) Výrobca jedál a odberateľ jedál sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť: 

a) vzájomnou dohodou, 

b) výpoveďou ktorejkoľvek  zmluvnej strany bez uvedenia dôvodu výpovede. 

Výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho 

mesiaca po jej doručení druhej zmluvnej strane. 

3) Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, dve vyhotovenia obdrží výrobca jedál  

a dve vyhotovenia obdrží odberateľ jedál.  

4) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

5) Zmluvné strany vyhlasujú, že sú s plnou spôsobilosťou na právne úkony, sú oprávnení 

zabezpečiť predmet zmluvy a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. S obsahom zmluvy 

súhlasia, túto uzavreli slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, zmluva nebola uzavretá                   

za podmienok obzvlášť nevýhodných pre jednu zo zmluvných strán ani pod nátlakom.                  

Na vyjadrenie bezvýhradného súhlasu so všetkými ustanoveniami zmluvu vlastnoručne 

podpísali.  

 

 

V Badíne, dňa 31.08.2018                                                      V Badíne, dňa 31.08.2018 

 

 

 

 

 

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

        Mgr. Viera Turianska                                                                    Mgr. Pavol Hric 

           riaditeľ školy                                                                          konateľ spoločnosti 


