
Zmluva o poskytovaní stravy 
uzatvorená podľa § 51 OZ 

 

 

Základná škola Konštantínova 1751/64, Stropkov 

    v zastúpení riaditeľkou školy Mgr. Tatianou Spišákovou  

    sídlo: Konštantínova 1751/64, 091 01 Stropkov 

    IČO: 37873172 

(na jednej strane) 

 

 

ABC Centrum voľného času, Hlavná 79/48, Stropkov 

    v zastúpení Mgr. Ivanom Klebanom 

    povereným riadením ABC CVČ 

    sídlo: Hlavná 79/48, 091 01 Stropkov 

    IČO: 36154601 

(na druhej strane) 

 

 

sa takto vzájomne dohodli: 

 

I. 

Základná škola Konštantínova 1751/64, Stropkov prevádzkuje školskú jedáleň 

nachádzajúcu sa v budove Základnej školy Konštantínova 1751/64, Stropkov, so súpisným 

číslom 1751 postavenej na pozemku č. KNC 2078/1, vo výmere 4928 m2, zastavaná plocha 

v k.ú. Stropkov. 

 

II. 

Základná škola Konštantínova 1751/64, Stropkov a ABC Centrum voľného času, 

Hlavná 79/48, Stropkov sa vzájomne dohodli, že Základná škola Konštantínova 1751/64, 

Stropkov bude poskytovať v školskej jedálni stravu zamestnancom a ABC Centrum voľného 

času, Hlavná 79/48, Stropkov bude uhrádzať náklady spojené s poskytovaním stravy 

v rozsahu dohodnutom touto zmluvou. 

 

III. 

ABC Centrum voľného času, Hlavná 79/48, Stropkov bude uhrádzať Základnej škole 

Konštantínova 1751/64, Stropkov sumu vo výške 55% ceny jedla v zmysle Zákonníka práce 

stanovenej VZN Mesta Stropkov za každého zamestnanca ABC Centra voľného času, Hlavná 

79/48, Stropkov, ktorému bude poskytnutá strava v školskej jedálni Základnej školy 

Konštantínova 1751/64, Stropkov podávaním jedného teplého hlavného jedla vrátane 

vhodného nápoja. Okrem toho bude poskytovať ABC Centrum voľného času, Hlavná 79/48, 

Stropkov príspevok ku strave zo sociálneho fondu podľa osobitného predpisu. 

Cena jedla:   2,11 € 

Príspevok zamestnávateľa:  1,16 € (55% z ceny jedla) 

Príspevok zo soc.fondu: 0,34 € 

Cena pre zamestnanca: 0,61 € 

 



IV. 

 

1) Základná škola, Konštantínova 1751/64, Stropkov a ABC Centrum voľného času, 

Hlavná 79/48, Stropkov sa vzájomne dohodli, že Základná škola, Konštantínova 1751/64, 

Stropkov vyhotoví faktúru za poskytnutú stravu za predchádzajúci kalendárny mesiac do 

10.dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola strava poskytnutá a  

ABC Centrum voľného času, Hlavná 79/48, Stropkov je povinná uhradiť doručenú faktúru za 

poskytnutú stravu do 14 dní odo dňa jej doručenia. 

2) V prípade oneskorenej platby za poskytnutú stravu v príslušnom období zaplatí ABC 

Centrum voľného času, Hlavná 79/48, Stropkov penále vo výške 0,05% z faktúrovanej 

čiastky za každý deň omeškania. 

3) Ak ABC Centrum voľného času, Hlavná 79/48, Stropkov neuhradí Základnej škole, 

Konštantínova 1751/64, Stropkov dve po sebe nasledujúce platby za poskytnutú stravu, 

Základná škola, Konštantínova 1751/64, Stropkov je oprávnená od tejto zmluvy jednostranne 

odstúpiť. 

 

V. 

 

 Obe zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú 

od 15.1.2014 do 28.2.2014. 

 

VI. 

 

 Obe zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že túto zmluvu môžu vypovedať 

v trojmesačnej výpovednej dobe, ktorá začne plynúť prvým dňom nasledujúcho mesiaca po 

mesiaci, v ktorom bola výpoveď druhej strane doručená. 

 

VII. 

 

1) Obe zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na 

znak svojho súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpísali. 

2) Túto zmluvu je možné meniť a doplňať písomnými dodatkami k tejto zmluve len po 

vzájomnej dohode všetkých účastníkov tejto zmluvy. 

3) Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každý účastník tejto zmluvy obdrží po 

jednom vyhotovení. 

4) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 

nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle školy. 

 

 

 

V Stropkove, dňa 14.1.2014 

 

 

 

 

 

 

_________________________    _________________________ 

     Mgr. Tatiana Spišáková                    Mgr. Ivan Kleban 

            riaditeľka školy       poverený riadením ABC CVČ 


