
Zľĺ.LIJvA o PoSKYTovAľÍ cnľ-,oDENNEJ STRAvY

Odbeľatel': Mesto Tuľzovka
Sídlo: Stľed č. l78,023 54Turzovka
Štatutámy zástupca: JUDr. Ľubomír GOLIS, primátor mesta
Vo veci predmetu zmluvy v zastupeni: Zanaďenie sociálnych sluŽieb Mesta Turzovkabez
právnej subjektivity, Mgr. Maľcela Polková, zodpovedný zástupcaza poskytovanie
sociálnych sluŽieb
Kontakt: 0411 420 93 39, e-mail: maľcela.polkova@tuľzovka.sk
Bankové spojenie: SK50 5600 0000 0002 04617OO2 PRIMA BANKA SLoVENSKo, a. s.
IČo: oo: l433I
DIČ 20205533l5
/ďalej len poslqltovateľ/

Dodávatel': Spojená škola Juraja Turza, Stľed č.: 305, Turzovka
Sídlo: Stred č. 305,023 54Turzovka
Štatutárny zástupca: Mgr' Rastislav Bakajsa, ľiaditeľ školy )
Vo veci predmetu zm|uvy v zastúpení:
- Št<otskáiedáleň pi Základnej škole Stred 540, vedúca školskej jedálne lozefrnaRudinská
Kontakt: 041ĺ4352475;
- Škotskáiedáleň pri Materskej škole Stred 431, vedúca školskej jedálne Janka Čieková
Kontakt: o4l1420 93 62;

tČo: szsooszo;
/ďalej len dodávatel7

v
CI.I

Zá,kladné ustanovenia
1. odbeľateľ je právnická osoba, ktorá poskýuje sociálnu sluŽbu v Zaňadení pre seniorov

podľa Zákoĺa NR SR č. 44812008 Z. z. o sociálnych sluŽbách a o Zmene a doplnení
Zžkona č. 455lI99I Zb. o živnostenskom podnikaní v zneni neskorších pľedpisov.
Uvedená sociálna sluŽba je zapísaná v ľegistľi poskýovateľov sociálnych služieb
Žilinského samosprávneho kľaja.

2. Dodávateľ je právnická osoba, ktoľej zriaďovateľom je Mesto Turzovka, Stľed č. l78,
023 54 Turzovka.

3. Klient sociálnej sluŽby v zaiadeni pľe senioľov _ fiĺzicky konečný odberateľ a uŽívateľ
celodennej stravy.

čl. u
Pľedmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je vymedzenie práv a povinností zmluvných stľán v procese
zabezpečenia celodenného stravovania, pľostľedníctvom pľípľavy stľavy a nápojov
dodávateľom pľe odberateľa, pľe klientov sociálnej služby v Zariadení pľe seniorov



Mesta Tuľzovka, Vyšný Koniec, 023 54 Tuľzovka. Zaiadenie sociálnych sluŽieb je
postavené na paľcele CKN 168412. Eviďované na Lv I34I okresného uľadu Čadca,
katastrálny odbor, na vlastníka Mesto Turzovka.

2. Mesto Turzovka ako poskytovateľ sociálnej sluŽby - Zaríadenie pre seniorov vykonáva
túto sociálnu sluŽbu v súlade so Zákonom NR SR č. 44812008 Z'z. o sociálnych
službách v platnom znení a v súlade so VZN č,. 3l2O22 o podmienkach poskytovania
sociálnej sluŽby v Zartaďení pľe senioľov Mesta Tuľzovka, ktoľé bolo schválené
uznesením Mestského zastupiteľstva v Tuĺzovke, zo dňa 30.06'2022. účinnost'
nadobudlo dŤn 16.07 .2022.

čl rrr
Podmienky samotného poskytovania stľavy

1 . Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť suľoviny a pľipraviť pľe odberatel'a celodennú stravu
do Zariadenia pľe seniorov Mesta Tuľzovka, Vyšný Koniec ,.Turzovka za podmienok
dojednaných v tejto zmluve.

2. Prípľalu jedál bude dodávateľ vykonávať vo vlastných zariadeniach:
- Št<otska;edáleň prĺZák|aďnej škole Stred 540' Turzovka,
- Škotskĺ;edáleň pľi Materskej škole Stred 431, Turzovka.

3. odbeľateľ predloŽí dodávateľovi pľed tým, ako začÄeposkytovať sociálnu sluŽbu
v zariadení pre seniorov zoznamklientov a to v ľozsahu titulu mena' pľiezviska,
adresy trvalého pobytu, statusu _ klient pobytovej sociálnej sluŽby v Zariad,ení pte
senioľov a diéty - ľacionálna alebo diabetická.

4. odbeľateľ je povinný oznámiť deň vopľed , do 14 hod. úpľavu počtu odhlásených klientov
a aktuálny počet klientov dodávateľovi na nasledujúci deň ato aj počas sviatkov, či
víkendov.

5. Aktualizácie aZmeny počtu klientov je povinný odbeľateľ oznamovať písomne, e _

mailovou komunikáciou'
6. odberateľ je povinný vyčleniť pľe odber stľavy konkrétnych zamestnan cov Zariaďenia

sociálnych sluŽieb Mesta Turzovka, ktoľí sú drŽiteľmi Zdravotneho pľeukazu pľe prácu
s potravinami a držiteľmi Vodičského preúazu' ktorí od dodávateľa straw prevezmú
azrealizu1ujej dovoz do Zariaďenia pre senioľov Mesta Tuľzovka. Dodávateľ stravu
odovzdá spolu s pľepľavným listom.

7. odbeľateľ zabezpečí odvoz stľavy motoľovým vozidlom do vaľnice pre danú
sociálnu službu, v postačujúcom počte, vždy navýmenu. Za čistotu vaľníc
zodpovedá odbeľateľ.

8. Dodávateľ sazaväzuje pĺipľavovat'racionálnu a diabetickú diétu.
9. Denné výdajné hodiny stravy v rámci stravovania v Zariad,ení pre seniorov Mesta

Turzovka:
Raňajky od 7:30 hod;

Desiata sa vydáva s raňaikami;
Obed od 12:00 hod;
olovrant sa vydáva s obedom;
Večeľa od 17:00 hod;
II. večera sa vydáva spolu s I. večeľou;



10' Cas výdaja stľavy - dohodnutý medzi dodávateľom a odbeľateľom je nasledovný:
Raňajky, desiata - Št olskĺiedáleň pri Mateľskej škole Stľed 431, Turzovka
- prevzatie stravy odberateľom _ od 06:30 hod;
obed - Ši<olska3edáleň pľi Základnej škole Stľed 540, Tuľzovka
- prevzatie stravy odberateľom - 10:15 - 1 1 :00 hod;

Večera, II. večeľa - Školst<ĺ;edáleň pľi Materskej škole Stred 431, Turzovka
- pĺevzatie stľavy odbeľateľom - od 14:45 hod;

1 1. Dodávatel' zodpovedázakvalitu a mnoŽstvo vydávanej stĺavy pri dodľŽiavaní všetkých
hygienických a bezpečnostn;ých pľedpisov'

12.Dodávateľ bude pľipľavovať avydávat'odbeľateľovi denne objednaný počet ľaňajok'
desiat, obedov, olovľantov večeľí a dľuhých večeľí podľa dodľŽiavaniazásad,HACCP -
spľávnej výrobnej pľaxe a mateiŕĺ\ov - spotľebných noľiem a receptúr.

i 3. Jedálensky lístok na celý týždeŤtpre zariad'enie pre seniorov pripravuje dodávateľ stravy
apreďIoží ho odberateľovi stravy na e-mail, podpísaný do.dávateľom stravy, vždy
v piatok do 13:00 hod. na nasleduj úci týždeň'

14.Doďávateľ stľavy je zodpovedný za systém sled-ovania výžĺvovej hodnoty pokľmov
podľa $ 10 vyhlášky Ministeľstva zdravotníctva SR č. 533/2 00] Z' z'

CI. Iv
Cena za službu a spôsob úhľady

1' Cena podávaného jedla pre klienta Zaiad,eniapĺe senioľov Mesta Tuľzovka -
celodenná strava / racionálna diéta:

Stľavná jednotka Nákup potľavÍn /€ R:éŽia /€
raňajky o,''13 0,10
desiata 0,60 0,10
obed 1,41 1,61

o1ovľant 0,40 0,20
vecera 0,89 1,00
SPOLU 4,03 3,0 t

Stľavná jednotka sPoLU 7,04

2. Cena podávaného jedla pľe klienta Zaiadeniapľe senioľov Mesta Tuľzovka -
celodenná stľava / diabetická diéta:

Stľavná jednotka Nákup potľavín l€ Réžia / €
raňajky 0,87 0, l0
desiata 4,73 0,10
obed 1,69 7,67

olovrant 0,49 0,20
večera I'

1,06 1,00večeľa II

SPOLU 4,83 3,0 r
Stľavná jednotka sPoLU 7,84



(

T

3. odbeľateľ do desiateho dňa v aktuáinom kalendárnom mesiaci preddavkovo poskytne
dodávateľovi finančné prostriedky na zabezpečenie stravovania pre kliento v Zariadenia
pre seniorov. Dodávateľ do piateho dňa v nasledujúcom kaiendárnom mesiaci
poskytnutý pľeddavok odbeľateľovi vyúčtuj e.

4' Pri zvýšení cien energií a nákladov na potľaviny, na základe písomného oznámenia
dodávateľa stľavy, môŽe dôjsť k navýšeniu ceny Zadodávané jedlo. od nasledujúceho
zúčtovacieho obdobía bude stľavná jednotka účtovaná podľa nových cien. o tejto
skutočnosti bude odbeľateľ písomne informovaný'

5. odbeľateľ je povinný viest' si internú evidenciu o stľavovaní klientov v Zariadení pre
seniorov a evidenciu pľepľavných listov.

čl. v
Záverečné ustanovenia

1' Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania opľávnenými zástupcami obidvoch
Zmluvných stľán a účinnosť dňom nasledujrllcim po dni jej prvého zveľejnenia v zmysle
občianskeho zákonníka .

2" ZmIuva je vyhotovená v štyľoch exempláľoch, pričom kažďázmluvnástrana obdrŽí dve
lyhotovenia. )

3- Prípadné zmeny a doplnky je možné ľiešiť 1en dohodou zmluvných strán a písomnými
očíslovanými dodatkami.

4. Zmluvné stľany týmto vyhlasujú, že si túto zmlur,rr pozorne prečítali, jej obsahu
poľozumeli a súhlasia s ním' Zmluvne strany vyhlasujú, že táto zmluva vyjadľuje ich
skutočnú, slobodnú avážnu aničím neobmedzenú vôľu, že túto zmluvu neuzavreli
v tiesni ani za nápadne newýhodných podmienok ani pod nátlakom' na znak čoho tuto
zmluvu vlastnoručne podpisuiú.

V Turzovke' dňa /Í' lĺ. r,,ilt/t/
sPoJENÁ šrorn

Stred 305 MESTO TURZOVKA

3o/
Turzovka

52806570
--/ -

023 54

Mgľ Bakajsa
dodávateľ

JUDr LIS

zho89698
Textový rámček




