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Zmluva o poskytnutí služby 

podľa § 140 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov 

Poskytovateľ: Mesto Prievidza 
Sídlo: Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, Prievidza 
Štatutárny orgán: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 
IČO: 318 442 
DIČ:2021162814 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

č. účtu: 9000097018/5600 

Odberateľ: Piaristická spojená škola Františka Hanáka 
Sídlo: U l . A . Hlinku 44, Prievidza 
Štatutárny orgán: RNDr. Viera Beňová 
IČO: 35662867 
DIČ:2021164211 
Bankové spojenie: VÚB Prievidza 
Číslo účtu: 1631830558/0200 
Tel. 046/5424949 

Zriaďovateľ: Rehoľa piaristov na Slovensku 
Sídlo: Piaristická 8, Nitra 
Štatutárny orgán: P. Ján Kováč SchP, provinciál 

ČI. I 
Úvodné ustanovenia 

1. Školská jedáleň pri Materskej škole Š. Závodníka je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza. 
2. Školská jedáleň sa v zmysle § 140 ods. 1 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) v znení neskorších predpisov zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre 
stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. 
3. Zmluva sa uzatvára v súvislosti s nájomnou zmluvou č. 34/2012 o nájme nebytových priestorov, 
ktorou sa Reholi piaristov na Slovensku prenajali nebytové priestory jednej triedy s priľahlými 
priestormi na poschodí v pavilóne MŠ s celkovou výmerou podlahovej plochy 195,37 m 2 v objekte 
Materskej školy na Ulici Š. Závodníka II. 488/18, vedenej v K N Správy katastra Prievidza na L V č. 1 -
Mesto Prievidza. 

ČI. II 
Predmet zmluvy 

1. Na základe tejto zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje pripravovať stravu pre odberateľov - deti 
a pedagogických zamestnancov Piaristickej materskej školy Františka Hanáka Prievidza 
prostredníctvom Školskej jedálne v Materskej škole na Ulici Š. Závodníka 11.488/18 v Prievidzi. 
Prvým dňom začatia poskytovania služby je 3. september 2012. 

ČI. III 



Cena stravného lístka 

1. Cena stravného lístka (v rozsahu desiaty, obeda, olovrantu) na mesiac (22 dní) pre detského 
stravníka je 36,94 €. Pozostáva z 27,94 € ( cena za potraviny) a 9,- € (príspevok na režijné náklady). 
Cena stravného lístka na mesiac (22 dní) pre ďalšie dieťa ( z rodiny)je 35,94 €. Pozostáva z 27,94 € ( 
cena za potraviny) a 8,- € (príspevok na režijné náklady). 
2. Cena stravného lístka na mesiac (22 dní) pre dospelého stravníka je 55,88 €. Pozostáva z 27,72 € ( 
cena za potraviny - obed) a 28,16 € (príspevok na režijné náklady). 

ČI. IV 
Spôsob platby 

1. Odberateľ sa zaväzuje obe sumy (cena za potraviny a príspevok na režijné náklady) uhradiť do 25. 
dňa mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom bude odoberať stravu. Príspevok na režijné náklady 
sa uhrádza aj za dieťa - predškoláka. Príspevok na režijné náklady sa uhrádza v plnej výške bez 
ohľadu na skutočnosť, koľko dní v mesiaci sa stravník odstravuje, t.j. tento príspevok sa pri 
neprítomnosti - odhlasovaní zo stravy nevracia. 
2. Cena strayného lístka sa uhrádza bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na účet SJ MS 

Závodníka. V kolónke odosielateľ je potrebné uviesť meno dieťaťa/dospelého stravníka a adresu 
trvalého pobytu. 
- č . účtu: 15930382/0200 
- variabilný symbol: 31 
- špecifický symbol: aktuálny mesiac/2012 

ČI. V 
Doba platnosti 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
2. Ukončenie zmluvného vzťahu nastáva: 
a) dohodou zmluvných strán kedykoľvek, pričom dohoda musí byť písomná, 
b) výpoveďou jednej zo zmluvných strán bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota 2 mesiace sa 
počíta od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede, 
c) automaticky, skončením nájmu podľa nájomnej zmluvy č. 34/2012 o nájme nebytových 
priestorov. 

ČI. VI. 
Spoločné ustanovenia 

1. Na odber stravy sa prihlasuje stravník denne najneskôr do 12,30 hodiny, s nárokom na stravu 
následne deň po dni prihlásenia, okrem pondelka, kedy sa na stravu prihlasuje do 8,00 hodiny. 
2. Odber stravy sa odhlasuje denne najneskôr do 12,30 hodiny pričom odhlásenie platí ako odhlásenie 
zo stravy na nasledujúci deň po dni odhlásenia, v pondelok je možné odhlásiť odber stravy do 8,00 
hod. 
3. Pokiaľ nebude stravník takto odhlásený do 12,30 hodiny v predchádzajúci deň a nebude prítomný 
v MŠ, môže si prevziať stravu /obed do vlastných obedárov - nádob/ za prvý deň neprítomnosti. Za 



ostatné dni, pokiaľ bol stravník odhlásený, bude mu vykonaný odpočet za neodobratú stravu. Odpočet 
bude vykonaný na zálohovej platbe za stravu každý druhý mesiac, napr. odpočet za mesiac september 
bude vykonaný v platbe v mesiaci november. 
4. Ak v priebehu pracovného týždňa /pondelok - piatok/ bude niektorý deň sviatok, je možné odhlásiť 
stravu nasledujúci deň do 8,00 hodiny. 
5. V prípade, že stravník náhle ochorie alebo z iných dôvodov nenastúpi do MŠ, môže sa obed 
prevziať osobne v ŠJ MŠ o 11,00 h, prípadne po ukončení výdaja obedov personálom ŠJ stravníkom 
MS o 12,30 h . Následne si môžu rodičia dieťa odhlásiť zo stravy na ďalšie dni. Ak dieťa nebude 
odhlásené zo stravy rodičmi 2 dni, nasledujúci deň bude odhlásené. 
6. Odhlasovanie stravníkov je možné na telefónnom čísle : 046/ 541 70 53 alebo v šatni MŠ, kde 
bude umiestnený na viditeľnom mieste zošit . Pri telefonickom aj písomnom odhlasovaní je nutné 
uviesť meno stravníka a dátum od - do kedy bude odhlásený. 
7. Pokiaľ vznikne nedoplatok za stravu a režijné náklady, nasledujúci mesiac nebude stravníkovi 
vydávaná strava. 
8. Výdaj stravy pre stravníkov odberateľa bude zabezpečený personálom ŠJ MŠ Š. Závodníka v čase : 
desiata od 8,30 h - 9,00 h, obed od 11,15 h - 12,00 h, olovrant od 14,00 - 14,30 h. 

ČI. VII 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzavretá slobodne, vážne bez skutkového alebo 
právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. 
2. Akékoľvek prejavy vôle zmluvných strán súvisiace s touto zmluvou budú vyhotovené písomne 
a doručené druhej zmluvnej strane osobne alebo zaslané poštou formou doporučenej zásielky, ak 
v tejto zmluve nie je určené inak, na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo na 
adresu, ktorú zmluvná strana oznámila druhej zmluvnej strane. 
3. Ak dôjde k zmene tejto adresy, je povinná zmluvná strana, u ktorej k zmene došlo, písomne 
oznámiť zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 30 dní od vtedy ako k nej došlo, pričom na 
oznámení zmeny adresy musí byť podpis úradne osvedčený, inak platí, že zmena nenastala. Výpoveď 
doručujú zmluvné strany formou doporučenej zásielky. 
4. Všetky písomnosti sa považujú za doručené aj v prípade neprevzatia zásielky odoslanej poštou 
zmluvnou stranou na adresu sídla druhej zmluvnej strany alebo na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, 
alebo na adresu, ktorú zmluvná strana oznámila druhej zmluvnej strane. Za deň doručenia sa považuje 
15-ty deň po odoslaní písomnosti zmluvnou stranou. 
5. V prípade doručovania písomnosti elektronicky alebo faxom, druhá zmluvná strana bezodkladne 
potvrdí prijatie písomnosti preukázanou formou ( faxom, elektronicky). 
6. Pokiaľ sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, neznamená to 
neplatnosť ostatných ustanovení zmluvy. V tomto prípade sa strany zaväzujú také ustanovenie 
nahradiť novým, ktoré bude obsahom, zmyslom a účelom v maximálnej miere zodpovedať 
doterajšiemu ustanoveniu. 
7. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté iné, riadia sa právne pomery zo zmluvy vyplývajúce, 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a príslušnými právnymi predpismi slovenského právneho 
poriadku. 
8. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti možno doručovať osobne proti podpisu alebo 
prostredníctvom podateľne Mestského úradu v Prievidzi, alebo poštou doporučene na doručenku. 
Fikcia doručenia písomnosti sa bude spravovať ustanoveniami § 46 a § 48 Občianskeho súdneho 
poriadku. 



9. Zmluvné strany prehlasujú, že s obsahom zmluvy súhlasia, obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju 
vlastnoručne podpísali. 
10. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Zmluvné 
strany obdržia dve vyhotovenia. 
11. Nájomná zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním zmluvnými stranami. 
12. Nájomná zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle 
mesta Prievidza. 

V Prievidzi 27.8.2012 

za poskytovateľa 
Mesto Prievidza 

JUDr. Katarína Macháčková 
primátorka mesta 

V Prievidzi 

Ť-Áús 
za odberateľa 

Piaristická spojená škola Františka Hanáka 
RNDr. Viera Beňová 
riaditeľka školy 

Ul. A, 

(PIARISTICKÁ SPOJENÁ ŠKOLA 
FRANTIŠKA HANÁKA 

Hlinku 44. 971 01 PRIEVIDZA 
IČO: 35 662 867 


