
 

                                                            Zmluva 

 o výdaji stravy pre zamestnancov a študentov Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru 

                                         Dúbravská cesta 11, Bratislava 

 uzatvorená podľa § 262 Obchodného zákonníka v zmysle § 152 Zákonníka práce 

 

 

Dodávateľ:  
Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie sluţby, Hody 1650, 924 01 Galanta 

Zastúpený: Igor  Goruša- majiteľ firmy 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. Bratislava-Ruţinov, č. Účtu: 42842-062/0200 

 IČO: 11 707 402 

 DIČ: 1020261121 

 IČ: DPH: SK 1020261121 

Zapísaný na OÚ Galanta, sp.č. Ţo-A2001/26651/00004,reg.č.: 10853/2001 

(ďalej len ,, dodávateľ“) 

 

 

Odberateľ: 
Škola umeleckého priemyslu Jozefa Vydru, Dúbravská cesta 11, 842 56 Bratislava 

Zastúpený: akad. maliar Milan Pagáč- riaditeľ 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

číslo účtu: SK 8781800000007000475032- sociálny fond 

                  SK 3481800000007000475016- vedľajšie náklady 

 

IČO: 30775329 

DIČ: 2020814609 

 

 

 

 

 

                                                               Čl. I. 

                                                     Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie stravovania, dovoz, výdaj stravy a prevádzkovanie 

bufetu pre zamestnancov a ţiakov odberateľa. 

2. Dodávateľ bude denne pripravovať pre odberateľa stravu podľa vopred zverejneného  

jedálneho lístka- 1 druh polievky a 5 druhov hlavných jedál. 

3. Systém stravovania je prihlasovací, stravníci sa na odber stravy prihlásia deň vopred. Strava 

sa bude vydávať od 12,30 hod.- 14,30 hod. Bufet bude v prevádzke denne od 9,30 hod.-14,30 hod. 

4. Predaj stravných lístkov zabezpečuje dodávateľ na základe  vopred stanovených termínov 

odsúhlasených odberateľom. Stravné lístky majú neobmedzenú platnosť počas trvania tejto zmluvy. 

V prípade vypovedania zmluvy ktoroukoľvek stranou, odoberie dodávateľ nespotrebované stravné 

lístky do 21 dní po zrušení zmluvy. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Čl. II 

                                            Spôsob úhrady a ceny 

                                            ---------------------------- 
 

1. Hodnota stravných lístkov bude nasledovná 

 

            Cena pre zamestnancov 
            zo SF sa bude platiť..............0,60€ 

            Základná cena.......................2,20€ 

            zamestnanec hradí.................1,20€ 

            Cena spolu s DPH     ….......4€ 

 

       Z čiastky 4 € uhradí zamestnanec v hotovosti 1,2€ a rozdiel 2,2€ za odobratý lístok bude 

       dodávateľ fakturovať. 

 

       Cena pre študentov vrátane DPH  
        

        

       Cena SL spolu vr. DPH  a dotácie BSK                3,00 EUR 
 

       Cena obsahuje hmotnosť mäsa v surovom stave 100gr.Okrem hlavného jedla je v cene zahrnutý             

       aj dovoz a výdaj stravy. 

       Splatnosť faktúr je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry dodávateľom. V prípade neuhradenia  

       daňového dokladu do 10 dní po splatnosti, dodávateľ si vyhradzuje právo pozastaviť dodávku 

       obedov a účtovať penále vo výške 0,1% z neuhradenej sumy za kaţdý deň omeškania. 

 

 

 

 

                                                            Čl. III 

                                                     Doba platnosti. 
 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

2. Platnosť zmluvy moţno ukončiť vzájomnou dohodou zmluvných strán. 

3. Zmluva môţe byť z akýkoľvek dôvodov zrušená oboma zmluvnými stranami, a to 

písomnou formou  s dvojmesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná doba začína plynúť 

prvým dňom nasledujúceho mesiaca pon doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej 

strane. 

 

 

        

 

 

 



 

 

 

 

                                                           Čl. IV 

                                               Ďalšie podmienky 
 

1. V prípade zmeny vstupov/ potravinových, energetických, mzdových/ si dodávateľ 

vyhradzuje právo zmeny ceny stravného lístka po prekonzultovaní s odberateľom. 

2. V prípade zmeny sadzby DPH bude dodávateľ túto zmenu uplatňovať v zmysle Zákona o 

DPH. 

 

 

 

                                                              Čl. V 

                                             Záverečné ustanovenia 

      

      1.Táto zmluva môţe byť menená, resp. doplnená formou  písomných príloh a dodatkov 

          odsúhlasených oboma zmluvnými stranami. 

      2. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých po 1 vyhotovení obdrţí kaţdá zmluvná  

           strana. 

      3 . Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť od 01.10.2019 

      4.  Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, pre vzájomný vzťah platia príslušné ustanovenia 

           Obchodného zákonníka a ďalšie súvisiace právne predpisy. 

      5. Zástupcovia dodávateľa aj odberateľa si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

           súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 

 

 

 

Bratislava dňa:   30.9.2019                                                          Bratislava dňa: 30.09.2019 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

____________________________                                        ____________________________ 

 

      Dodávateľ                                                                                     Odberateľ 


