
Dodatok č. 6 

 

k Zmluve o zabezpečení stravovania pre zamestnancov a žiakov 

Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza  č. 7/08 

 zo dňa 3.11.2008 
 

Článok I. 

Zmluvné strany 
 

Dodávateľ:  
TRIKOSTRAV, s.r.o 

Sídlo: Ľ. Ondrejova 38, 971 01 Prievidza 

Zastúpený: Bc. Jankou Košeckou, konateľkou spoločnosti 

Bankové spojenie: VÚB, a. s. pobočka Prievidza 

Číslo účtu: 2340930457/0200 

IČO: 36346586 

IČ DPH: SK2022041329 

 

Odberateľ:  
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16,  Prievidza 

Sídlo: Matice  slovenskej 16, 971 01  Prievidza 

Zastúpený: PaedDr. Eleonórou  P o r u b c o v o u ,  riaditeľkou školy 

IČO: 00 160 750 

Bankové spojenie: ŠTÁTNA POKLADNICA 

Číslo účtu: 7000505414/8180 – výdavkový účet, IBAN: SK05 8180 0000 00700050 5414 

       7000505449/8180 - sociálny fond, IBAN: SK30 8180 0000 0070 0050 5449 

Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj,  K dolnej stanici 7282/20 A, 911 01  Trenčín 

 

 

Dodávateľ a odberateľ sa dohodli na tomto Dodatku č. 6  k Zmluve o zabezpečení 

stravovania pre zamestnancov a žiakov Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského č. 7/08 

zo dňa 3.11.2008, ktorým sa ku dňu 1.9.2014  nahrádza Článok IV. Cena  a spôsob platby a 

dopĺňa sa Článok VI. Záverečné a prechodné ustanovenia o bod č. 4. 
  

 

I. 

 

Článok IV. 

Cena a spôsob platby 

 

1.  Cena obedov pre zamestnancov  odberateľa od 1.9.2014   je  2,73 € za jeden obed, z toho 

hodnota surovín je vo výške 1,33 €  a  režijné náklady sú vo výške  1,40 €.     

 

Odberateľ sa zaväzuje od 1.9.2014 uhradiť z ceny obedov dodávateľovi za každé objednané 

jedlo – obed  -  pre zamestnanca  takto: 

 

a)  zo sociálneho fondu zamestnávateľa                              0,47 EUR 

b)  z rozpočtu zamestnávateľa podľa § 152 odst. 3 Zákonníka práce         1,82 EUR 

c)  zamestnanec   hradí               0,44 EUR 

 

Spolu cena jedla pre zamestnancov                    2,73 EUR 

 

2.  Cena  obeda žiakov nad 15 rokov veku od 1.9.2014  je 2,73 € za jeden obed, z toho je 

hodnota surovín  1,33 € a režijné náklady sú 1,40 €. 

 

 

 

 



Stravník  - žiak nad 15 rokov veku – hradí za jeden obed sumu 1,93 €, t. j. hodnotu  

suroviny a režijných  nákladov vo výške 0,60 €.  Režijné náklady vo výške 0,80 €  na jeden 

obed budú  dodávateľovi uhrádzané z príspevku zriaďovateľa. 

 

3. Cena obeda  žiaka osemročného gymnázia  do 15 rokov veku od 1.9.2014 je 2,62 €, z 

toho je hodnota surovín 1,22 € a režijné náklady sú 1,40 €. 

 

Stravník – žiak osemročného gymnázia do 15 rokov veku – hradí  za jeden  obed  sumu 

1,82 €, t. j. hodnotu suroviny a režijných  nákladov vo výške 0,60 €.  Režijné náklady vo výške 

0,80 €  na jeden obed budú  dodávateľovi uhrádzané z príspevku zriaďovateľa. 

 

4. Dodávateľ vystaví po uskutočnenom plnení pre zamestnancov odberateľa do 15. dňa 

nasledujúceho mesiaca  jednu faktúru, na základe ktorej mu odberateľ uhradí  zo svojho  

rozpočtu  stravné za zamestnancov podľa § 152, ods. 3 ZP vo výške dohodnutej v odseku 1, 

písmeno b) tejto zmluvy  a  druhú faktúru, na základe ktorej odberateľ uhradí stravné zo 

sociálneho  fondu zamestnávateľa podľa odseku 1, písmeno a) tejto zmluvy. 

Počet skutočne vydaných a odobraných jedál  - obedov preukazuje dodávateľ odberateľovi 

zoznamom stravníkov – zamestnancov odberateľa, ktorý priloží ku každej faktúre. 

  

5. Dodávateľ vystaví odberateľovi po uskutočnenom plnení v prospech žiakov osemročného 

gymnázia do 15 rokov veku  1 x mesačne faktúru (do 15. dňa nasledujúceho mesiaca), na ktorej 

vyfakturuje režijné náklady vo výške 0,80 € za jeden obed. Počet  skutočne  vydaných  a  

odobratých jedál  – obedov preukazuje dodávateľ odberateľovui zoznamom stravníkov s 

uvedením počtu odobratých hlavných jedál. Tento zoznam bude tvoriť prílohu k faktúre.  

 

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť túto faktúru prostredníctvom svojho zriaďovateľa. 

 

II. 

 

V Článku VI. Záverečné a prechodné ustanovenia sa dopĺňa bod č. 4 v nasledovnom znení:  

 

4. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

 

III. 

  

1. Ostané ustanovenia zmluvy ostávajú bez zmeny. 

2. Tento dodatok je vyhotovený  v  dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán 

obdrží  jeden rovnopis. 

3. Dodatok  nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 

nasledujúci deň po dni zverejnenia. 
 

 

V Prievidzi, dňa   

 

 

 

Za odberateľa:                                                                                 Za dodávateľa:   

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------                                                 ---------------------------------------- 

   PaedDr. Eleonóra Porubcová                                                              Bc. Janka Košecká        

          riaditeľka školy                                                                          konateľka spoločnosti 


