
Dodatok č. 11 k Dohode o poskytovaní stravy uzavretý v zmysle 

Občianskeho zákonníka medzi: 
 

 

Odberateľom:  Špeciálna základná škola, Rovníková 11, Košice 

Zastúpená:  Mgr. Jana Valenčáková, riaditeľka školy 

IČO:   31263178 

DIČ:   2021363993 

Bankové spojenie: SK33 8180 0000 0070 0010 4688 

 

a 

 

Dodávateľom:  Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice 

Zastúpená:  Mgr. Michal Potoma, riaditeľ školy 

IČO:   31956688 

DIČ:   2021158953 

Bankové spojenie: SK57 8180 0000 0070 0021 4254 

   SK43 8180 0000 0070 0018 8607 

 

Týmto dodatkom sa v časti: 

 

Predmet dohody: Poskytovanie stravy – jedného hlavného jedla žiakom a zamestnancom Špeciálnej 

základnej školy 

 

mení cena obeda nasledovne: 

 

 

Výška dotácie 

na podporu 

výchovy 

k stravovacím 

návykom 

dieťaťa 

(a) 

Doplatok 

zákonného 

zástupcu 

dieťaťa/ 

zamestnanca 

na nákup 

potravín na 

jedno jedlo 

(b) 

Náklady na 

nákup 

potravín na 

jedno jedlo 

(a+b) 

Režijné 

náklady 

Cena za 

odobratý obed 

spolu 

Žiak I. stupňa, 

ktorému bola 

priznaná dotácia na 

podporu výchovy 

k stravovacím 

návykom dieťaťa 

1,30 € 0,20 € 1,50 € 1,98 € 3,48 € 

Žiak II. stupňa, 

ktorému bola 

priznaná dotácia na 

podporu výchovy 

k stravovacím 

návykom dieťaťa 

1,30 € 0,40 € 1,70 € 1,98 € 3,68 € 



Žiak I. stupňa, ktorý 

je klientom centra pre 

deti a rodiny 

- 1,50 € 1,50 € 1,98 € 3,48 € 

Žiak II. stupňa, ktorý 

je klientom centra pre 

deti a rodiny 

- 1,70 € 1,70 € 1,98 € 3,68 € 

Žiak I. stupňa, 

ktorého zákonný 

zástupca nepožiadal 

o dotáciu na podporu 

výchovy 

k stravovacím 

návykom dieťaťa, 

stravu uhrádza 

zákonný zástupca 

- 1,50 € 1,50 € 1,98 € 3,48 € 

Žiak II. stupňa, 

ktorého zákonný 

zástupca nepožiadal 

o dotáciu na podporu 

výchovy 

k stravovacím 

návykom dieťaťa, 

stravu uhrádza 

zákonný zástupca 

- 1,70 € 1,70 € 1,98 € 3,68 € 

Zamestnanec školy - 2,20 € 2,20 € 1,98 € 4,18 € 

 

 

Odberateľ je povinný: 

 

1. Uhradiť dohodnutú sumu za režijné náklady za každý odobratý obed žiaka Špeciálnej 

základnej školy, Rovníková 11, Košice nasledovne: žiak I. stupňa (žiak do veku 11 rokov) 

vo výške 1,98 € a žiak II. stupňa (žiak od veku 11 rokov) vo výške 1,98 € formou faktúry. 

2. Uhradiť dohodnutú sumu nákladu na nákup potravín za každý odobratý obed žiaka I. 

stupňa (žiak do veku 11 rokov), ktorému bola priznaná dotácia na podporu výchovy 

k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 1,30 € a žiaka II. stupňa (žiak od veku 11 rokov), 

ktorému bola priznaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 

1,30 € formou faktúry. 

3. Uhradiť doplatok zákonného zástupcu k dohodnutej sume nákladu na nákup potravín 

každý odobratý obed žiaka I. stupňa (žiak do veku 11 rokov), ktorému bola priznaná dotácia 

na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 0,20 € a žiaka II. stupňa (žiak 

od veku 11 rokov), ktorému bola priznaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa vo výške 0,40 € formou šeku. 

 



4. Doručiť vystavenú faktúru príslušnému centru pre deti a rodiny, ktorého klient odobral obed 

v Špeciálnej základnej škole, Rovníková 11, Košice a zároveň je jej žiakom. Výška sumy 

faktúry je vypočítaná súčtom odobraných obedov nasledovne: cena jedného odobratého obeda 

žiaka I. stupňa (žiak do veku 11 rokov): 1,50 €, cena jedného odobraného obeda žiaka II. 

stupňa (žiak od veku 11 rokov): 1,70 €.  

5. Doručiť vystavený šek zákonnému zástupcovi dieťaťa (iba zákonnému zástupcovi, ktorý 

nepožiadal o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa), ktorého dieťa 

odobralo obed v Špeciálnej základnej škole, Rovníková 11, Košice a zároveň je jej žiakom. 

Výška sumy šeku je vypočítaná súčtom odobraných obedov nasledovne: cena jedného 

odobratého obeda žiaka I. stupňa (žiak do veku 11 rokov): 1,50 €, cena jedného odobraného 

obeda žiaka II. stupňa (žiak od veku 11 rokov): 1,70 €.  

6. Uhradiť dohodnutú sumu za každý odobraný obed zamestnanca Špeciálnej základnej školy, 

Rovníková 11, Košice v celkovej výške 4,18 €. Celková suma odobraného obedu je súčtom 

súm: 2,30 € za odobraný obed – faktúra vystavená Špeciálnej základnej škole, Rovníková 11, 

Košice, 0,13 € za odobraný obed – faktúra vystavená Špeciálnej základnej škole, Rovníková 

11, Košice, ktorá bude uhradená z účtu sociálneho fondu školy a 1,75 € za odobraný obed – 

šek, ktorý bude uhradený zamestnancom školy. Výsledná suma faktúr a šeku bude súčtom 

všetkých odobraných obedov za kalendárny mesiac všetkých zamestnancov Špeciálnej 

základnej školy, Rovníková 11, Košice, ktorí odoberajú obed v zamestnaní. 

7. Uhradiť faktúry a šeky do 14 dní od ich doručenia. 

 

Dodatok č. 11 ruší Dodatok č. 10 k Dohodne o poskytovaní stravy uzatvorený v zmysle Občianskeho 

zákonníka zo dňa 31. 08. 2022. 

 

Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom každá zo zúčastnených strán obdrží dve 

vyhotovenia. 

 

Dohoda sa uzatvára na dobu určitú od 1. februára 2023 do 31. augusta 2023. 

 

Táto dohoda je platná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

 

V Košiciach, 27. 01. 2023 

 

 

 

 

 

 

 

____________________     ____________________ 

dodávateľ       odberateľ 

  Mgr. Michal Potoma     Mgr. Jana Valenčáková 

        riaditeľ školy              riaditeľka školy 


