
 

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ STRAVOVANIA 
(v ďalšom texte len zmluva) 

 

 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 
Poskytovateľ stravovania: Hotelová  akadémia 
Sídlo:  Hlinská 31, 010 01  Ţilina 

Štatutárny orgán:    Ing. Helena Milčevová, riaditeľka školy 

IČO:  00158623 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

Číslo účtu:   7000521991/8180 

  7000544480/8180 

Zriaďovateľ:   Ţilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 

(ďalej len poskytovateľ) Ţilina 

 
a 

 

Odberateľ:  Gymnázium 
Sídlo:  Hlinská 29, 011 80 Ţilina 

Štatutárny orgán: Bc. Ing. Jarmila Turoňová 

IČO:  00160903 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica  

Číslo účtu:   7000479316/8180 

Zriaďovateľ:   Ţilinský samosprávny kraj, Komenského 48,  

(ďalej len odberateľ)  Ţilina 

 

 
 

Článok 1. 

Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie stravovania pre ţiakov a zamestnancov 

Gymnázia, Hlinskáč. 29, 011 80  Ţilina v školskejjedálni pri Hotelovej akadémii 

naHlinskej ul. 31 v Ţiline. 

 

2. Pod poskytovaním stravovania rozumieme odber jedného hlavného jedla, vrátane 

nápoja denne, prostredníctvom čipových prostriedkov (čipov alebo ISIC kariet). 

 

3. Čipy zabezpečuje poskytovateľ stravovania a stravník si čipzakúpi v školskej jedálni 

za poplatok.  

 

4. Čip  je určený na vydanie hlavného teplého jedla v školskej jedálni poskytovateľa.  

 

 

 
Článok 2. 

Platové podmienky 
 

2.1. Platba za stravu pre žiakov 

 
1. Cena stravného lístka pre ţiaka je stanovená na základe finančného pásma nákladov 

na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov 

a výškynákladov na réţiu určenú školou.  

 



2. Ţiak (zákonný zástupca ţiaka) uhradí náklady na nákup potravín jedného hlavného 

jedla vo výške 1,26 € arežijné náklady vo výške 0,14 €. 

 

3. Uvedenú sumu uhrádzajú ţiaci poskytovateľovi stravy na účet, šekom, EB. 

 

 

 

2.2. Platba za stravu pre zamestnancov 

 

 

1. Cena jedného hlavného jedla pre zamestnanca je 3,83 €. 

 

2. Na konci mesiaca poskytovateľ stravovania vystaví faktúru na základe skutočne 

odobratého počtu jedál. 

 

3. Súčasťou faktúry bude príloha, v ktorej bude menný zoznam zamestnancov, počet 

odobratých obedov príslušného zamestnanca v prehľadeza určené obdobie. V prípade 

neúplnej faktúry odberateľ faktúru neprepláca.  

 

 
Článok 3. 

Všeobecné ustanovenia 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.09.2020 do 31.08.2021. 

 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

 

3. Meniť alebo rušiť zmluvu je moţné iba v písomnej podobe. 

 

4. Kaţdá zo zmluvných strán môţe zmluvu vypovedať. Výpovedná doba je tri mesiace 

a začína plynúť dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď 

doručená druhej zmluvnej strane.  

 

5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých zmluvné strany obdrţia 

po dvoch exemplároch. 

 

6. Účastníci si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojimi 

vlastnoručnými podpismi. 

 

7. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 

47aObčianskeho zákonníka.  

 

 

 

 
V Ţiline dňa 24.8.2020   V Ţiline dňa 24.8.2020 

 

Poskytovateľ   Odberateľ  

 

 

 

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

Ing. Helena Milčevová  Bc. Ing. Jarmila Turoňová 

     riaditeľka školy   riaditeľka školy 

 


