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Základná škola s MS, Skolská 416, 966 54 Tekovské Nemce

Tekovské Nemce, 8. l. 2014
č. j. j/20l'f

DOHODA

uzatvorená medzi Základnou školou s MŠ Tekovské Nemce, Školská 416,
zastúpená PaedDr. Jurajom Šupkom, riaditel'om ZŠ s MŠ, ako dodávatel'om,
IČO: 37865153

a

Obecným úradom Tekovské Nemce
zastúpený starostom obce Ing. Erikou Valkovičovou

Dohoda je uzatvorená v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva SR
č. 33012009 Z. z. O zriaďovaní, činnosti a prevádzke ZŠs.

PREDMET DOHODY

Poskytovanie /odber/ stravy pre cudzích stravníkov - dôchodcov
zo zariadenia školského stravovania

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Tekovské Nemce

1.1 Stravovanie zabezpečí dodávatel' v zmysle platných vyhlášok pre školské
jedálne: Vyhlášky MŠ SR č. 33012009 Z. z. O zriaďovaní, činnosti
a prevádzke ZŠS
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2./ Strava pre žiadateľa bude pripravovaná podľa platných receptúr
pre školské stravovanie. Čas odberu stravy ako aj spôsob úhrady určí
vedúca ŠJ pri ZŠ s MŠ.

3./ Výška finančného limitu na jedno hlavné jedlo precudzieho stravnika
je stanovená podľa platných pokynov
od l. 9. 2011 a pozostáva:

• zfinančnéh o limitu na nákup potravín (surovinová hodnota potravín)
dospelí stravníci 1,12 €

• a reálnych režijných nákladov ZŠS na jedno hlavné jedlo vo výške
1,46 €. Výška režijných nákladov je platná od l. l. 2014
do 31. 12.2014.

4./ Stravu si budú cudzí stravníci odoberať do vlastných nádob a stravné za
odobratú stravu su budú uhrádzať samostatne v hotovosti u vedúcej ŠJ
Vprípade nedoplatku za odobratú stravu, nemôže ZŠŠ poskytovať služby

pre cudzích stravníkov, ZŠ s MŠ Tekovské Nemce do konca nasledujúceho
mesiaca dohodu písomne zruší.

5./ Dohoda nadobúda platnosť od 9. l. 2014 možné od nej odstúpiť
písomnou formou z obidvoch uzatvárajúcich strán. Výpovedná lehota
je 14 dní.
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PaedDr. uraj Supka
riaditeľ ZŠ s MŠ


