Z m l u v a č. 319/2013
o odbere obedov pre deti Materskej školy v Mengusovciach
zo Školskej jedálne pri Materskej škole, Školská 21, Svit

Dodávateľ:

Mesto Svit, Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit
v zastúpení: PaedDr. Rudolfom Abrahámom, primátorom mesta
IČO: 00 326 607
DIČ: 2021212754
bankové spojenie: VÚB, a.s. Poprad, expozitúra Svit
číslo účtu:
1626212253/0200
a

Odberateľ:

Obec Mengusovce
059 36 Mengusovce
v zastúpení: Milanom Vechterom, starostom obce
IČO: 00 326 402
DIČ: 2021212699
bankové spojenie: VÚB, a.s. Poprad
číslo účtu:
24823-562/0200

uzatvárajú v zmysle zákona 245/2008 Z z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v znení
neskorších predpisov, VZN Mesta Svit č. 3/2011 a jeho dodatkov č.1/2011 a č. 3/2013 o výške
príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom
Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom
Svit túto zmluvu:
Článok 1
Dodávateľ zabezpečí varenie obedov v Školskej jedálni pri Materskej škole, Školská 21 vo Svite
pre deti Materskej školy v Mengusovciach, ktorá bola zriadená odberateľom.
Článok 2
1. Spôsob objednávania a počet obedov pre jednotlivé dni dohodne vedúca Školskej jedálne
pri Materskej škole, Školská 21 vo Svite s riaditeľkou Materskej školy v Mengusovciach.
2. Odberateľ si preberie obedy na adrese Školská 21, Svit, t.j. Školská jedáleň pri Materskej škole,
Školská 21, Svit.
Článok 3
1. Cena za jeden objednaný obed je 2,10 €, z čoho 0,60 € je na nákup potravín na jeden
obed v zmysle Finančných pásiem vydaných MŠ SR s účinnosťou od 01.09.2011
a 1,50 € je 83,3 % z dotácie od štátu pre obec Mengusovce na jeden obed v zmysle
normatívov.
2. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny ceny, ak sa zmení aspoň jedna z položiek
tvoriacich celkovú cenu 2,10 € za jeden obed.
3. Odberateľ bude uhrádzať dohodnutú cenu za objednané obedy mesačne na základe
faktúry s tým, že vyúčtovanie skutočne odobratých obedov za predchádzajúci mesiac bude
súčasťou tejto faktúry.
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Článok 4
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 02.09.2013 do 28.08.2014.
2. Zmluvu možno pred uplynutím dohodnutej doby ukončiť na základe písomnej dohody
oboch zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou aj bez udania dôvodu. Výpovedná
doba je dvojmesačná a začne plynúť 1. dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci doručenia
výpovede jednej zo zmluvných strán.
3. Akékoľvek zmeny alebo dodatky k tejto Zmluve možno robiť len písomnou formou
a po vzájomnom súhlase oboch zmluvných strán.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzatvorená
po vzájomnom prerokovaní.
5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch. Každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch
exemplároch.
6. Táto zmluva je platná a účinná dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami.

Vo Svite 12.8.2013

v.r.
––––––––––––––––––––––––––Milan Vechter
starosta obce Mengusovce

v.r.
–––––––––––––––––––––––––––PaedDr. Rudolf Abrahám
primátor mesta Svit

