Zmluva o poskytovaní stravovania pre dôchodcov a príspevku obce
Dodávateľ:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:

Základná škola s materskou školou Smilno
Smilno 205, 086 33 Zborov
Mgr. Silvia Gujdanová – riaditeľka školy
378 836 58
(ďalej len „dodávateľ“)

a
Odberateľ:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:

Obec Smilno
Smilno 194, 086 33 Zborov
Bc. Vladimír Baran – starosta obce
003 225 71
(ďalej len „odberateľ“)

uzatvárajú túto zmluvu o poskytovaní stravovania pre dôchodcov obce Smilno a o príspevku
obce na stravovanie dôchodcov obce nasledovne:
Čl. 1
Predmet zmluvy a podmienky poskytovania stravy
1) Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov obce
Smilno prostredníctvom Školskej jedálne pri Základnej škole s materskou školou v Smilne,
Smilno 64 a záväzok odberateľa uhradiť príspevok na stravovanie dôchodcov dodávateľovi.
2) Dodávateľ sa zaväzuje denne pripravovať pre dôchodcov jedno hlavné jedlo podľa vopred
zostaveného a zverejneného jedálneho lístka v Školskej jedálni, Smilno 64. Porcia jedla bude
pripravená podľa noriem pre osoby vo veku 15 – 18 rokov, 1. pásmo.
3) Dodávateľ sa zaväzuje, že obedy budú pripravované podľa platných receptúr
a technologických postupov v súlade s platnými hygienickými normami. Dodávateľ
zodpovedá za kvalitu a množstvo vydaných obedov pri dodržaní všetkých hygienických
a bezpečnostných predpisov.
4) Maximálny počet stravovaných dôchodcov v ŠJ je určený Prevádzkovým poriadkom ŠJ,
ktorý vychádza z technických možností ŠJ.
5) Dodávateľ bude dôchodcom pripravovať stravu od pondelka do piatka, mimo dní
pracovného voľna, pracovného pokoja, sviatkov a školských prázdnin. Výdaj obedov je
vyhradený v čase od 13:00 hod. do 13:30 hod.
6) Obedy budú vydávané do obedárov a odovzdávané osobe poverenej odberateľom na
prevzatie a rozvoz stravy. Každý stravník (dôchodca) je povinný zabezpečiť dva obedáre na
výmenu označené svojím menom a priezviskom.
7) Odhlásiť sa zo stravy je možné deň vopred osobne alebo telefonicky na č. tel. 0908 050 460,
p. Renáta Kravčíková.

8) Obec ako odberateľ, ktorý poskytuje podpornú sociálnu službu (donáška stravy z jedálne
do domácnosti) vedie zoznam stravníkov (Príloha č. 1), ktorý poskytne dodávateľovi a podľa
potreby ho aktualizuje. V zmysle VZN č. 2/2017 je dôchodca povinný podať na obecný úrad
v Smilne písomnú žiadosť o poskytnutie stravovania.
Čl. 2
Cena a spôsob platby
1) Cena jedného obeda je 3,10 eur podľa VZN obce Smilno č. 1/2017.
2) Dôchodca uhrádza hodnotu 2,80 eur za jeden obed násobenú počtom dní v mesiaci mesačne
vopred v hotovosti do pokladne školskej jedálne (vedúcej školskej jedálne) oproti príjmovému
pokladničnému dokladu.
3) Obec ako odberateľ poskytne pre dôchodcov príspevok na stravovanie vo výške 0,30 eur
za obed ako je schválené vo VZN obce Smilno č. 2/2017. Odberateľ uhrádza príspevok na
stravovanie dodávateľovi na základe vystavenej faktúry, ktorej prílohou bude zoznam
stravníkov s počtom odobratých obedov za fakturačné obdobie (mesiac) (Príloha č. 2).
4) Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru na vecné náklady za svojich stravujúcich dôchodcov
bezhotovostne na č. ú 3636532006/5600 do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.
Čl. 3
Záverečné ustanovenia
1) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po jej zverejnení na internetovej stránke obce Smilno.
2) Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
3) Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov.
4) Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe ich slobodnej vôle, zmluvu
si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
5) Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach pre každú zmluvnú stranu po 2
vyhotoveniach.
V Smilne, dňa 23.10.2017

.......................................................
Mgr. Silvia Gujdanová
riaditeľka ZŠ s MŠ

V Smilne, dňa 23.10.2017

.......................................................
Bc. Vladimír Baran
starosta obce

