
Zmluva č. 1/2020 o poskytovaní stravy

l.

Zmluvné strany:

Dodávatel': Helena Kirešová

Mierova 68

066 01 Humenné

IČO:34 292 292

Bankové spojenie: VUBa .s. Humenné

Č.ú.SK3602000000000460447532

1ďalej len .dodávater na strane jednej"1

a

Odberatel': Stredná odborná škola polytechnická

Štefánikova 1550/20,

066 01 Humenné

IČO:00893358

Štátna pokladnica

SK8181800000007000517917

sa dohodli na uzatvorení zmluvy o poskytovaní stravy za nasledovne dohodnutých
podmienok:



2 -

II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie stravy pre žiakov školy a podmienky, za
ktorých bude strava poskytovaná.

III.
Podmienky poskytovania stravy

1. Dodávatel' bude v období školského roka pripravovať a vydávať denne jedno
hlavné jedlo a polievku na základe týždenného jedálneho lístka v čase od
10,00 hod. do 13,00 hod.

2. Dodávatel' zodpovedá za kvalitu a množstvo vydávanej stravy pri dodržiavaní
všetkých hygienických a bezpečnostných predpisov.

3. Stravovanie sa poskytuje osobným odberom stravy zo Školskej jedálne pri
Strednej odbornej škole polytechnickej, Štefánikova 1550/20, 066 01
Humenné.

IV.

Doba plnenia

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 1 mesiac od
doručenia výpovede.

2. Odberatel' môže v prípade nedodržania podmienok uvedených v článku III.
bod 1.,2. od zmluvy odstúpiť.

V.
Cena za služby a spôsob úhrady

Žiacky stravný lístok:
1náklady na nákup surovín:
1 režijné náklady

3,00€
1,50€1
1,50 €I
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1. Žiaci uhrádzajú za stravný lístok 1,50 € v pokladni SOŠ P Humenné.
2. Dodávateľ mesačne predloží odberateľovi zvlášť faktúru za stravné lístky

pre žiakov školy na základe objednávky vyhotovenej SOŠ polytechnickou
najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca, so splatnosťou 10 dní.

3. Odberateľ predaj stravných lístkov mesačne eviduje prostredníctvom
zoznamu žiakov školy.

VI.
Reklamácie a sankcie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vzniknuté reklamácie budú riešiť do 24
hodín od ich vzniku.

2. Prípadné zmeny a doplnky zmluvy je možné riešiť len dohodou
zmluvných strán.

Zmluva nadobúda účinnosť 20.01.2020

V Humennom dňa 13.01.2020


