ZMLUVA o budúcej zmluve
o zabezpečení stravovania
uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov:

Základná škola s materskou školou
Dedinka č. 142
941 50 Dedinka č. 142
riaditeľka Mgr. Alžbeta Mičíková
37863886
2021644724

Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
IBAN:
(ďalej len „objednávateľ“)

2. Dodávateľ:

Názov:
Prevádzka:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
IBAN:

Boris Varga
súkromná školská jedáleň
941 34 Jasová č. 1
Boris Varga
53560281
1126967864
SK73 0200 0000 0037 1740 3353

(ďalej len „dodávateľ“)

Čl. 1
1. Predmetom zmluvy je zabezpečenie stravovania – výroba stravy dodávateľom pre
stravníkov odberateľa
2. Za stravníka sa podľa tejto zmluvy považujú žiaci prvého a žiaci druhého stupňa
základnej školy odberateľa, dospelý stravník – zamestnanec odberateľa
3. Na realizáciu predmetu zmluvy podľa ods. 1 tohto článku zmluvy sa dodávateľ zaväzuje
vyrábať stravu pre stravníkov odberateľa za podmienok ustanovených toruto zmluvou.
4. Za stravu sa považuje jedno teplé jedlo – obed (polievka, hlavné jedlo a nápoj),
vyrobené v súlade s právnymi predpismi a HCCP E MODEL na prípravu jedla.
ČL. 2
1. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť teplú stravu – obed a to jedenkrát denne, každý deň
školského vyučovania. Čas na odobratie stravy odberateľom je zmluvnými stranami
dohodnutý v čase od 11. 00 hod

2. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť výrobu stravy v súlade s planými právnymi
predpismi, hygienickými normami a HCCP E MODEL na prípravu jedla.
3. Odberateľ sa zaväzuje zabezpečiť si prepravné nádoby na prevoz stravy. Ďalej
dodávateľ zabezpečí výdaj stravy v odberateľovej výdajni a to v súlade s platnými
právnymi a hygienickými predpismi a HCCP E MODEL na prípravu jedla.
4. Dodávateľ zodpovedá za prevoz a výdaj stravy.
Čl. 3
1. Dodávateľ podľa tejto zmluvy zabezpečí stravovanie pre objednávateľa na dobu
neurčitú a to od 1. 3. 2021
2. Zabezpečenie stravovania dohodnuté touto zmluvou sa môže skončiť aj niektorým
z týchto spôsobov:
a) písomnou výpoveďou
b) písomnou dohodou zmluvných strán
3. Výpovedná doba je dohodnutá jedno mesačná a počíta sa od prvého dňa mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhému účastníkovi
zmluvy. Výpoveď musí mať písomnú formu.

Za odberateľa:

Za dodávateľa:

