
Dohoda o poskytovaní stravy 

uzavretá v zmysle  Občianskeho zákonníka 

medzi 

 

Odberateľom :        Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17,Košice  

Zastúpeným:         Mgr. Eva Goblová - riaditeľka školy 

IČO:           00 606 766 

DIČ:             2020777891 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica , Bratislava 

IBAN:   SK73 8180 0000 0070 0018 8746 

a 

 

Dodávateľom:      Gymnázium Šrobárova 1, Šrobárova 1, 04223 Košice 

zastúpeným:          Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová - riaditeľka školy 

IČO:                      00160989 

DIČ:                      2020762370 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica , Bratislava  

IBAN:   SK62 8180 0000 0070 0021 2806 

 

Predmet dohody: poskytovanie stravy – jedného hlavného jedla - obeda  žiakom 

a zamestnancom   konzervatória za týchto podmienok:  

 

I. Predmet zmluvy 

 

Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice – školská jedáleň ako jeho súčasť, sa zaväzuje: 

 

1. Poskytovať obedy žiakom a zamestnancom SZS-Moyzesová 17, Košice  040 01 

v súlade s legislatívou a normami platnými v čase poskytovania stravy. Jedálny lístok 

si odberateľ môže stiahnuť z internetovej stránky : www.srobarka.sk alebo 

https://www.eskoly.sk/srobarova1/jedalen . 

 

2. Vystaviť súhrnu faktúru za všetky skutočne odobraté obedy  zamestnancami školy  do 

10. dňa nasledujúceho mesiaca.  

 

II. Cena predmetu plnenia 

 

Dodávateľ je povinný poskytnúť obedy za cenu uvedenú v cenovom návrhu. Cenový 

návrh sa stanoví vždy k 31.1., ktorý je možné meniť v odôvodnených prípadoch aj počas 

roka. Cenový návrh /príloha 1/ je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody. 

 

Stredná Zdravotnícka škola ,Moyzesová 17, 040 01 Košice sa zaväzuje: 

 

Uhradiť príspevok za každý odobratý obed zamestnanca školy 2,67€/deň (FL 1,41€/deň + 

réžia 1,26€/deň). Bezlepková diéta 2,95€/deň (FL 1,69€/deň + réžia 1,26€/deň). 

Uhradiť faktúru do 14 dní odo jej doručenia.  

 

Výška príspevkov sa môže meniť na základe vykonávacích predpisov. 

Cena obeda pre žiaka 1,41€/deň + 3,00€/réžia jednorázový mesačný poplatok/, 

bezlepková diéta 1,69€/deň + 3,00€/réžia jednorázový mesačný poplatok/  

Obedy žiakom hradí rodič po obdržaní  oznámenia o úhrade/zasiela ved. ŠJ e-mailom/. 

http://www.srobarka.sk/
https://www.eskoly.sk/srobarova1/jedalen


II. Podmienky predmetu plnenia 

 

Dodávateľ je povinný poskytnúť stravovanie – obedy v dňoch školského vyučovania 

v priestoroch školskej jedálne v čase od 12.00 do 14.40 hod. V prípade, že gymnázium 

má zmenený vyučovací rozvrh a tým aj čas výdaja obeda pre vlastných študentov 

a zamestnancov, dodávateľ o uvedenej skutočnosti informuje odberateľa týždeň vopred, 

resp. dohodnú sa na vyhovujúcom čase výdaja pre obidve zmluvné strany. 

 

III.  
IV.  Záverečné ustanovenia 

 

 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 2.9.2022 do 30.6.2023. 

 

2. Zmluvu možno po vzájomnej dohode oboch strán predĺžiť formou dodatku. 

 

3. Od zmluvy môže odstúpiť ktorákoľvek zo zúčastnených strán v prípade 

nezlúčiteľnosti záujmov s výpovednou lehotou 2 mesiace. 

 

4. Ustanovenia v dohode výslovne neuvedené sa riadia Občianskym zákonníkom. 

 

5. Zmluva je vyhotovená v 4 origináloch, pričom každá zo zúčastnených strán obdrží dve 

vyhotovenia. 

 

6. Zmluva  nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.  

 

 

 

 

 

 

   V Košiciach dňa .................. 

 

 

 

 

 

 

          .......................................                                                          ........................................... 

              dodávateľ                                                                                     odberateľ 

Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová                                                  Mgr. Eva Goblová 

             riaditeľka školy                         riaditeľka školy 


