
Zmluva o poskytovaní stravy 
 

 
Poskytovateľ:  OBEC HOSTIE 
 
zastúpená:        Mgr. Peter Štepiansky, starostom obce 
sídlo:                951 94 Hostie 1 
IČO:                 307980 
peňaž.ústav:     SLSP Zlaté Moravce 
číslo účtu:        SK85 0900 0000 0002 3194 6522 
BIC:                                                         
 

a 
 
 

........................................................................., 951 94 Hostie ............................ 
                                      

Tel: ......................................... 
 
 

 
uzatvárajú v zmysle zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon/ 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  Vyhlášky MŠ SR č. 
330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania § 2 odsek 1 písm. f.  nasledovnú Zmluvu 
o poskytovaní stravy 
  

 
Čl. 1 

Predmet zmluvy 
 
 1.   Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 2 ods. 1 písm f) vyhlášky Ministerstva 
školstva SR č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania, že Obec Hostie 
prostredníctvom svojho zariadenia školského stravovania  zabezpečí počas prevádzky 
Materskej  školy a Základnej školy poskytovanie  stravy pre bývalých  zamestnancov školy a 
cudzích stravníkov. 

 
2.  Menovaný  berie na vedomie, že strava  mu nebude podľa tejto zmluvy 

zabezpečená v období mimo prevádzky Materskej a Základnej školy (t.j. počas prázdnin 
a pod.) . 
 

 
Čl. 2 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 
 1.    Stravovanie bude obcou Hostie prostredníctvom Zariadenia školského stravovania 
zabezpečené v zmysle platných vyhlášok pre školské jedálne a strava bude pripravená podľa 
platných receptúr pre školské stravovanie pre vekovú skupinu 15-18 r. 
 
 2.   Odber stravy – v čase  od 11.00 h do 12.00 h. 

 



3.  Odhlásenie už prihláseného jedla je možné najneskôr deň vopred do 14:30 hod, vo 
výnimočných prípadoch do 07,00 hod. ráno - dňa, na ktorý bolo jedlo nahlásené. 

 
4. Menovaný  uhradí Obci Hostie náklady za stravu poskytnutú cudzím stravníkom, 

ktoré predstavujú na jedno hlavné jedlo pre cudzieho stravníka sumu 2,40 eur, ktorá 
pozostáva  zo sumy 1,26 eura na stravu (finančný limit na nákup potravín určený podľa 
záväzných   MSN) a 1,14 eura na režijné náklady (reálne režijné náklady na výrobu hlavného 
jedla). Faktúru – daňový doklad ( šek ) za stravu poskytnutú na základe tejto zmluvy uhradí 
menovaný poštovou zloženkou  v lehote splatnosti na účet Školskej jedálne pri Materskej 
škole, Hostie 85, č.ú.: SK85 0900 0000 0002 3194 6522.  
 
 5. Ktorákoľvek zo zmluvných strán má právo túto zmluvu vypovedať aj bez udania 
dôvodu s výpovednou lehotou 1 mesiac, ktorá začne plynúť prvým dňom kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 
 
 

Čl. 3 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto  zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami obidvoch zmluvných 

strán a účinnosť od 07. 01.2019 za podmienky jej zverejnenia na stránke Obce Hostie, 95194 
Hostie 1, a  je uzatvorená na dobu neurčitú. 
  
            2. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnou formou po vzájomnej dohode 
zmluvných strán. 

 
3. Táto zmluva bola vyhotovená v 2 rovnopisoch, ktoré sú autentické a majú rovnakú 

právnu silu. Jeden z rovnopisov obdrží každá zmluvná strana. 
 
4.  Zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že sú oprávnení podpísať túto zmluvu, že 

textu zmluvy porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju dnešného dňa svojim podpismi 
potvrdili. 
 
 
 
 
V Hostí, dňa  04.01.2019 
 
 
 
 
 
Odberateľ:            Obec Hostie: 
                                                                                    
 
 
 
...................................................                       ...................................................                 
                                                                                                   Mgr. Peter Štepiansky  
                                                                                                         starosta obce  


