Dohoda o odoberaní stravy
uzatvorená v zmysle zákonač.44812008 Z. z, o sociáInych službách a o zmene a doplnení zikonač.455ll99l Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenslcý zrákon) v zrleni neskoršíchpredpisov a v zmysle Všeobecného

závázného nariadenia Žitinsteno samosprávneho kraja č. 3ll20l4 o poskyovaní sociálnych služieb
v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Žilinským samosprávnym krajom, o určenísumy úhrady za sociálne
služby, spósob ich určenia a platenia v zneni Dodatku č. 1 schváleného Uznesením Zastupitel'swa Žilinského
samosprávneho kraja č.4/26 zo dř,a 6 jiúa2021

I.

Zmluvné §trany
Odberatel':

Názov:
'
Sídlo:

Centrum sociálnych služieb Lúč
zriaďovatel'skej pósobnosti Žilinského samosprúvneho kraja
Žilina, Hlboká cesta 1635/7
Zasthpený: Mgr. Monika Jarošíkovó
IČo:
t7066735
Čísloúčtu: sK 02 8180 0000 0070 0047 9957
v

poskvtovateln:

Názov:
Sídlo:

Centrum sociólnych služieb Harmónid
v zriaď ovate ťskej póso bnosti Žilinské ho samosprdvne
Žilina, Republiky 1045/22

h

o kraja

Zastúpený: Mgr.KatarínaVeselovskd

tČo:
00647748
Čísloúčtu: §r83 8180 0000 0070 0048 5580
II.
Predmet dohody

Poskytovanie stravy

-

obed pre prijímateťovCentrum sociálnych služieb Líč,Žilina

v pracovných dňoch - počas celóho roka. Poskytovanie stravy podťa menného zoznamll
doručenéhona mail : ddzarep.grenova@vuczilina.sk

Stravná jednotka
Stravná jednotka pre občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb
podťa zákona č. 44812008 Z. z. o sociálnych službách a o znene a doplnení zákona č. 455lI99I
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v zneni neskorších predpisov.

Racionálna strava:
Obed: náklady na pdpravu stravy
náklady na suroviny
Výška stravnej jednotky

I,47

1.35

2,82

€
€
€

Diabetická strava:
Obed: náklady na pdpravu
náklady na
Výška stravnej

stravy
suroviny
jednotky

.

I,77

€

1.59 €

3,36

€

ilI.

Ďatšie dojednania
Prihlasovať alebo odhlasovať straw je potrebné v pracovných dňoch, najneskórjeden pracovný
deň do 8. 00 hodiny pred dňom odberu stravy t. é.04l/5622127

PoskYtovanie

stravy podťa menrrého zozíIamll doručenéhona

ddzarep. grenova@vuczilina. sk

,mail.:

Iv.

Doba platnosti dohody
Dohoda je platná od 01.04.2022 do

31,12.2022. '

-,

v.

Platobné podmienlry
Fakturácia bude vykonávanáposkytovateťom po ukončeníkalendámeho mesiaca. Odberateť
je povinný ju uhradiť do 10 dní od prevzatia faktúry.

vI.

záverečnéustanovenia
Dohoda nadobúda účinnosťdňom 0t.04.2022.
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