
Zmluva o poskytovaní stravy 
                                                                       uzatvorená medzi 
 
 
 
Zriaďovateľom: Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice 
Štatutárny zástupca: PhDr. Alžbeta Ožvaldová - starostka 
Sídlo:   Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava 
IČO :   00 641 383 
DIČ:    2020943782 
IČ DPH:                      nie je  platcom DPH 
Bankové spojenie :  Tatra banka, a.s. Bratislava 
Číslo účtu  
vo formáte IBAN:      SK80 1100 0000 0026 2700 5541 
Registrácia:                zriaďovacia listina – uznesenie č. 15/90 MZ na základe par. 7 ods. 5  
                                   Zák. SNR č. 377/90 o Hlavnom meste SR Bratislave 
 

Dodávateľom:   Školská jedáleň pri Základnej škole 
Sídlo:     Biskupická 21, 821 06 Bratislava 
V zastúpení:    Mgr. Iveta Horváthová - riaditeľka ZŠ 
                                               Iveta Straková - vedúca ŠJ 
Bankové spojenie:  Tatra banka 
Číslo účtu:    2624705606/1100 
IČO:     31748201 
DIČ:     2020918400 
Kontakt:    02/45248675 

 

Odberateľom: 
Obchodný názov spoločnosti: Simba DOC, s.r.o. 
Sídlo:    Fraňa Kráľa 270/18, 903 01 Senec 
V zastúpení:   Róbert Košč 
Prevádzka:    DOC a Jasle Simba, Monardova 35, 821 06 Bratislava 
Bankové spojenie:  Tatra banka 
Číslo účtu:    2921914068 
IČO:     36023663 
DIČ:     2021342202 
Kontakt:    0949 235 539 
 

 

 

 

 

 



Uzatvárajú túto zmluvu o stravovaní 

I. 

Predmet zmluvy 

1.) Predmetom tejto zmluvy je dodávka stravy pre deti predškolského veku a podmienky, 
za ktorých bude strava dodávaná. 
 

II. 
Podmienky poskytovania stravy 

1.) Dodávateľ bude pripravovať denne jedno hlavné jedlo a polievku podľa receptúr 
MSNaR na základe týždenného jedálneho lístka. 

2.) Dodávateľ zodpovedá za kvalitu a množstvo vydávanej stravy pri dodržiavaní všetkých 
hygienických a bezpečnostných predpisov. 

3.) Odberateľ zabezpečí odber stravy pri dodržaní hygienických predpisov.  
4.) Ak strava nie je v daný deň skonzumovaná, dodávateľ sa zaväzuje prevziať zvyšky 

neskonzumovanej stravy na náklady odberateľa späť.  
 

III. 
Doba plnenia 

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

2.) Odberateľ môže v prípade nedodržania podmienok uvedených v článku II. Bod 
1.,2.,3., od zmluvy odstúpiť.  
 

IV. 
Cena za služby a spôsob úhrady 

1.) Cena jedného hlavného jedla a polievky je stanovená nasledovne:  
2,44€ za jednu stravnú jednotku a réžia 1,00 EUR na počet porcií mesačne. 
Denný odber porcií na základe dohody.  

2.) Príspevok na stravné bude splatný mesačne, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho 
mesiaca v mesiaci, so splatnosťou 10 dní.  
 

V. 
Reklamácie a sankcie 

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

2.) Prehodnotenie zmluvy je možné 4 – krát do roka v prípade zvýšenia cien vstupných 
surovín a energií.  

3.) Prípadné zmeny a doplnky zmluvy je možné riešiť len dohodou zmluvných strán. 
4.) Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po 1 

vyhotovení. 
5.) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. 



6.) Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke 
školy www.zsbiskupicka.stranka.info 

7.) Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu dôkladne prečítali, rozumejú jej zneniu a na 
znak súhlasu ju podpisujú. 
 
 
V Bratislave, dňa 03.11.2014 
 
 
 
..............................................    ...................................................... 
Simba DOC, s.r.o.                                                      ZŠ Biskupická 21 
Odberateľ - Róbert Košč               Dodávateľ za ŠJ - Iveta Straková 
 
 
 
 
 
.........................................................               .................................................................                        
ZŠ Biskupická 21                                           Mestská časť Bratislava - Pod. Biskupice 
Mgr. Iveta Horváthová - riaditeľka               PhDr. Alžbeta Ožvaldová 
                                                                       zriaďovateľ 


