
Dodatok č. 1. k Zmluve
o výrobe jedál a nápojov pre školské stravovanie uzavretej dňa 28.7.2017 medzi

Zmluvnými stranami

Základná škola s materskou školou, Tajovského č. 2, 976 32 Badín
Zastúpená riaditeľom školy Mgr. Milanom Krúpom
leo: 35677813
DIČ:2020947885
Číslo účtu: 1237197002/5600
1ďalej len "odberateľ jedál "l

a

Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51,97404 Banská Bystrica
zastúpená riaditeľkou gymnázia PaedDr. Alenou Paulovou
IČO: 00626317
DIČ:2021555888
Číslo účtu: SK 13 81800000007000108443
lďalej len "výrobca jedál"l

Zmluvné strany sa dohodli na znení čl. III. Zmluvy o výrobe jedál a nápojov pre školské
stravovanie nasledovne:

1. Výrobca jedál sa zaväzuje od 1.9.2017 vyrábať desiatu, obed, olovrant a nápoje pre
školské stravovanie detí materskej školy podľa odporúčaných výživových dávok
materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových
skupín stravníkov vydaných Ministerstvom školstva a s možnosťou využitia receptúr
charakteristických pre príslušnú územnú oblasť, zásad pre zostavovanie jedálnych
lístkov a finančných podmienok na nákup potravín, ktoré uhrádza zákonný zástupca
dieťaťa alebo žiaka v zmysle § 140 odst. 4 zákona Č. 245/2018 Z.z. Školský zákon
v znení neskorších predpisov a § 2 a 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR Č. 330/2009
Z.z. a o zariadení školského stravovania.

2. Výrobca jedál sa zaväzuje od 1.9.2017 vyrábať obedy a nápoje pre školské stravovanie
pre žiakov ZŠ a zamestnancov ZŠ podľa odporúčaných výživových dávok materiálno-
spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín
stravníkov vydaných Ministerstvom školstva a s možnosťou využitia receptúr
charakteristických pre príslušnú územnú oblasť, zásad pre zostavovanie jedálnych
lístkov a finančných podmienok na nákup potravín, ktoré uhrádza zákonný zástupca
dieťaťa alebo žiaka v zmysle § 140 odst. 4 zákona Č. 245/2018 Z.z. Školský zákon
v znení neskorších predpisov a § 2 a 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR Č. 330/2009
Z.z. a o zariadení školského stravovania.

3. Výrobca jedál a odberateľ jedál sa dohodli na cene jedál nasledovne:

a) pre zamestnancov školy
b) pre žiakov ZŠ l. stupeň
c) pre žiakov ZŠ II. stupeň
d) pre deti MŠ

2,54€
2,37 €
2,43€
2,55 €



4. Výrobca jedál vyfakturuje mesačne odberateľovi jedál skutočné množstvo odobratých
jedál.

5. Výrobea jedál nie je zodpovedný za výdaj jedál u odberateľa.

Dodatok Č. 1. k Zmluve o výrobe jedál a nápojov pre školské stravovanie je vyhotovený
v štyroch rovnopisoch dve vyhotovenia obdrží odberateľ a dve vyhotovenia obdrží
dodávateľ.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, čo do obsahu
i rozsahu, neuzavreli ju v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok alebo v rozpore
s dobrými mravmi, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Badíne, dňa 18.10.2017 V Banskej Bystrici dňa 18.10.2017
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Mgr .Milan Krúpa
riaditeľ školy
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riaditeľka školy
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