
Zmluva č. 18/2021 
 

uzatvorená v súlade s § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka. 
 

 
I. Zmluvné strany 

 
1. Dodávateľ: 

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 
zastúpená Ing. Ľubomírom Schvarcom, riaditeľom školy,  
Predmestská 82, 010 01 Žilina  
IČO: 162558  
DIČ: 2020670212   
číslo účtu: IBAN SK48 8180 0000 0070 0048 2136 
tel.: 041/72 32 365, 0902 725 286 
 

2. Odberateľ: 
Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom, 
zastúpená: PaedDr. Beáta Matušaková, riaditeľkou školy 
Do Stošky 8, 010 04 Žilina - Bánová  
IČO: 37977440  
tel.: 0905 646 091 

 
II. Predmet zmluvy 

 
Predmetom zmluvy je výroba hlavného jedla – obeda pre stravníkov vo výdajnej školskej 
jedálni pri Súkromnej ZŠ a MŠ pre žiakov a deti s autizmom, Do Stošky 8, 010 04 Žilina - 
Bánová. 
 

III. Dohodnutá cena 
 

Zmluvné strany sa dohodli na cene za výrobu hlavného jedla – obeda nasledovne: 
a) žiaci       1,40 € 
b) zamestnanci     2,36 € 

Ak dôjde ku zmene dotácie na žiaka a zmene limitov finančného pásma, ceny stanovené 
v bodoch III. a), III. b) môžu byť zmenene písomným dodatkom k tejto zmluve. 
 

IV. Objednávka a platobné podmienky 
 
Odberateľ bude podľa platného jedálneho lístka denne objednávať u vedúcej školskej 
jedálne počet obedov na nasledujúci deň, najneskôr do 14.00 hodiny na telefónne číslo 
0902 725 286, 041/75 32 365 alebo na e-mail jurovata68@gmail.com. V prípade 
oneskoreného nahlásenia počtu obedov na nasledujúci deň, dodávateľ nebude 
rešpektovať objednávku; to znamená, že odberateľ nebude mať vyrobené obedy. 
 

V. Doba platnosti zmluvy 
 

Zmluva sa uzatvára na obdobie školského roka 2021/2022 od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022.  
V dobe, keď dodávateľ nezabezpečuje výrobu jedál pre svojich žiakov (prázdniny, sviatky 
školy, havárie a iné nepredvídané okolnosti), nemá povinnosť vyrábať jedlo pre 
odberateľa. 
 
 



VI. Povinnosti dodávateľa 
 
Dodávateľ sa zaväzuje: 

a) vyrobiť hlavné jedlo – obed podľa platného jedálneho lístka tak, aby si ho 
odberateľ mohol odobrať v dohodnutom čase, 

b) pri výrobe jedla dodržať všetky hygienické a výživové predpisy súvisiace s výrobou 
jedál, 

c) nedodanie predmetu zmluvy, ktoré vyplýva z článku V., oznámiť odberateľovi 
najneskôr 48 hodín vopred, v prípade havárií a iných nepredvídaných udalostí v čo 
najkratšom možnom čase, 

d) odoberať odpad na likvidáciu. 
 

VII. Povinnosti odberateľa 
Odberateľ sa zaväzuje: 

a) odobrať vyrobené jedlo v dohodnutom čase a na vlastné náklady, 
b) pri výdaji jedla vo svojich priestoroch dodržať všetky hygienické predpisy súvisiace 

s výdajom jedál, 
c) uhrádzať faktúry podľa stanovenej doby splatnosti. 
 

VIII. Skončenie zmluvy 
 

Obidve zmluvné strany môžu vypovedať zmluvu aj pred uplynutím doby platnosti. 
Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť po doručení písomnej výpovede od prvého 
dňa nasledujúceho mesiaca. 
Dodávateľ môže zmluvu vypovedať okamžite v prípade, ak odberateľ neuhradí 
v stanovenej dobe splatnosti dve po sebe nasledujúce faktúry. 
 
 

IX. Záverečné ustanovenia 
 

Akékoľvek zmeny v texte tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnom súhlase 
zmluvných strán formou písomných dodatkov.  
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.  
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. 
 
Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva 
nebola uzavretá v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, 
rozumejú podmienkam a ustanoveniam tejto zmluvy, na znak čoho ju podpisujú. 
 
 
 
V Žiline,  27. 12. 2021     V Žiline,  27. 12. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ______________________    ____________________ 
 Ing. Ľubomír Schvarc     PaedDr. Beáta Matušaková 
        riaditeľ školy       riaditeľka školy 
 


