
L

S ZA EZPEČ ‘ L ~IEB ŠKOLSKÉ O
ST VOVANIA DO L KS VÝCH
RAVOVACÍCH SLUŽ EB A O NÁ E

NEBYTOVÝ H PRIESTOROV
uzatvorená podl‘a príslušných ustanoveni zákona Č. 513 1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších

predpisov a zákona Č. 119 1991 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskoršich predpisov
s odkazom na ustanovenie ~ 275 ods. 2 Obchodného zákomiíka medzi zmluvnými stranami:

Obec Lozorno

Obecný úrad, Hlavná 1, 900 55 Lozorno

IČO: 00304905

DIČ: 2020643669

Bankové spojenie: Prima banka, a.s.

IBAN: SK34 5600 0000 0032 0374 7001

v zastúpení: Mgr. Ľuboš Tvrdoň, starosta

Email: obec@lozorno.sk

(d‘alej len „Obec Lozorno« alebo „Prenajímatel“)

Global Gastro s.r.o.

so sídlom 821 05 Bratislava, Hrachová 12B

IČO: 46317287

IČDPH:SK )-o 2~,Z ~2~j~2

Bankové spojenie : Tatrabanka a.s.

IBAN: SK59 1100 0000 0029 2886 2547

zapísaná v OR Okresný súd Bratislava I, odd. Sro vLČ. 75371/B

v zastúpenf Róbert Marík, konatel‘ spoloČnosti oprávnený v jej mene konať samostarne

Email: r

(ďalej len „Dodávatel‘“ alebo „Náj omca“)



1.Úvodné ustanovenia

1.1. Obec Lozorno je zriaďovateľom Základnej školy Lozorno so sídlom 90055 Lozorno, Staničná 692, IČO:
31 ‘773 702 (d‘alej len „ZŠ Lozorno“). Ku dňu podpisu tejto Zmluvy je ZŠ Lozorno ako rozpočtová organizácia
v zriad‘ovatel‘skej pósobnosti Obce Lozorno prevádzkovatel‘om vlastnej školskej jedálne. Prostredníctvon-i tejto
zabezpečuje obec Lozorno ku dňu podpisu tejto Zmluvy tiež prípravu a dodávku školskej stravy pre deti
a zamestnancov Materskej školy Lozorno (d‘alej len „MŠ Lozorno“), ktorá je rovnako v zriad‘ovatel‘skej
pósobnosti Obce Lozorno a ktorá sama prevádzkuje vlastnů výdajnú školskú jedáleň rovnako ako tiež dodávku
stravy pre seniorov v obci Lozorno poskytovanej Obcou Lozorno ako obecnú sociálnu službu.

1.2. Obec Lozorno má záujem na zvýšení kvality stravovacích siužieb uvedených v bode 1.1 pričom sama
nedisponuje dostatočným kvalifikovaným personálom a potrebnými skúsenosťami a know-how, ktoré by takéto
d‘alšie kvalitatívne zvýšenie garantovali alebo umožňovali ajaví sa ako nehospodárne ich obstarávanie alebo
zabezpečovanie Obcou Lozorno.

1.3. S ohl‘adom na uvedené skutočnosti Obec Lozorno má záujem zveriť poskytovanie stravovacích služieb
v rozsahu podl‘a bodu 1.1. tretej osobe, ktorá poskytuje predpoklady a záruky zvýšenia ich kvality a úrovne
a lepšieho uspokojovania dopytu po týchto službách. S týmto ciel‘orn Obec Lozorno zrealizovala súvisiaci cenový
prieskum, pričom na jeho základe vybrala Ponuku Dodávatel‘a ako najvýhodnejšiu. Ponuka je obsahom prílohy
tejto Zmluvy. Nad rámec ponuky dohodli Zmluvné strany pred podpisom zmiuvy, že dodávateľ poskytne v rámci
svojho zmluvného plnenia na vlastné náklady bez nároku na akékol‘vek protiplnenie tiež plnenia ‚ ktoré sú
špecifikované rovnako v prílohe tejto zmluvy.

1.4. Dodávatel‘ je subjektom, ktorý poskytuje dostatočné záruky pre riadne a kvalifikované prevádzkovanie
školských stravovacích služieb a dopinkových stravovacích služieb tak ako to požaduje Obec Lozorno. Dodávatel‘
je zároveň pripravený na základe a podl‘a časti I. tejto Zmluvy prevziať a realizovaf prevádzku školského
stravovacieho zariadenia, ktoré je pripravený prevádzkovať za podmienok stanovených v tejto Zmluve na vlastnú
zodpovednosť, na vlastný účet a riziko a to po celú dobu trvania tejto Zmluvy. Pre tento účel je dodávatel‘
pripravený za podmienok stanovených v tejto Zmluve od obce Lozorno prevziať do nájmu nebytové priestory
školskej kuchyne s príslušenstvom a vybavením tak ako sú tieto špecifikované v časti II. a v prílohe tejto Zmluvy.

1.5. Vzhl‘adom na uvedené uzatvárajú strany této Zmluvu ako Zmluvu zloženú skladajúcu sa z dvoch
vzájomne podmienených a závislých zrnlúv — zmluvy o poskytovaní služieb školského stravovania a doplnkových
stravovacích služieb a zmluvy o nájme nebytových priestorov takto:

ČASŤI.

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA A DOPLNKOVÝCII
STRAVOVACÍCH SLUŽIEB

2. Základné ujednanie

2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy Dodávateľ na dobu trvania tejto
Zrnluvy prevádzkovanie školskej stravovacej jednotky v ZŠ Lozorno za účelom poskytovania školských
stravovacích služieb pre ZŠ Lozorno vrátane výdaja stravy, prípravu a dodávku školskej stravy pre MŠ Lozorno
a prípravu a dodávku stravovacích služieb pre stravovanie seniorov zabezpečované Obcou Lozorno (d‘alej aj ako
„Služby stravovacej jednotky“) a této hude d‘alej za podmienok a v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve a v ním
predloženej Ponuke prevádzkovať (prostredníctvom nei bude poskytovať stravovacie služby).

3. Prevádzkovanie stravovacej jednotky

3.1. Dodávateľ sa zaväzuje v súlade s touto Zmluvou a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
prevádzkovať Stravovaciu jednotku a poskytovať služby Stravovacej jednotky súladne sj eho Ponukou, vo svojom
Iiíue~ un ~voJ t~ei, lun ~voje iu~kttuly a iun vlaMui& uueIi~iji~&uu~(v‘~ a iui~ivnt 1)1 hom na ~khui~ hejla /mnluvy
prenajatý majetok.



3.2. Pre tento účel sa dodávatel‘ zaväzuje prevziat‘ spolu s príslušnou úlohu prevádzky služieb Stravovacej
jednotky s účinkami k 01.01.2021 tiež všetky práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov súčasných
zamestnancov Stravovacej jednotky. Práva a povinnosti z týchto pracovnoprávnych vzťahov na Dodávatel‘a ako
nového zamestnávatel‘a prechádzajú v súlade s ustanovením ~ 28 Zákonníka práce, ked‘že sa na neho touto
Zmluvou prevádza úloha a činnost‘ doterajšieho zamestnávatel‘a, ktorý túto činnosť ukončuje. Zoznam
zamestnancov v počte 6 a 1 zastupujúci tvorí prílohu tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávatel‘ ku
dňu prechodu zásadne nezmení dohodnuté pracovné podmienky doterajších zamestnancov.

3.3. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany vyhlasujú, že pri prevádzkovaní služieb Stravovacej jednotky
vystupuje Dodávatel‘ ako samostatný právny subjekt voči štátnym, resp. mým správnym a kontrolným orgánom,
zodpovedá sám za dodržiavanie všetkých všeobecne záväzných predpisov súvisiacich s jeho činnosťou
a prevádzkou školskej stravovacej prevádzky a výlučne sám znáša následky v prípade ich porušenia. Zároveň sa
strany dohodli ‚ že Dodávatel‘je povinný stravovaciu jednotku prevádzkovať tak, že v nej zabezpečĺ bezprostrednú
prípravujedál. Dodávatel‘ nieje oprávnený stravovaciu jednotku zmenif na výdajňu stravy pripravovanej na mom
mieste.

3.4. Dodávateľ sa zaväzuje prevádzkovaf Stravovaciujednotku Po dobu od 01.01.2021 do 31.12.2021.

3.5. Obec Lozorno sa zaväzuje za podmienok uvedených v tejto Zmluve a po dobu trvania tejto Zmluvy
umožniť a zabezpečiť Dodávatel‘ovi nerušenú prevádzku Stravovacej jednotky a poskytovanie služieb Stravovacej
jednotky, ako aj zdržať sa akýchkol‘vek právnych a mých úkonov, ktoré by sťažovali alebo marili pinenie záväzkov
Dodávatel‘a podl‘a tejto Zmluvy. Dodávatel‘ bene na vedomie, že pre takýto prípad sa nebudú považovať
obmedzenia spojené so stavebnými prácami a súvisiacimi výkonmi, ktoré Obec Lozorno plánuje realizovať sama
alebo prostredníctvom tretích osób a ktoré súvisia so zámerom prestavby a prístavby ZŠ Lozorno. Obec Lozorno
bude Dodávatel‘a o postupe prípravy a realizácie stavebných prác priebežne informovať.

3.6. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávatel‘ bude v Stravovacej jednotke poskytovat‘ stravovacie služby pre
žiakov ZŠ Lozorno a jej zamestnancov vrátane výdaja jedla, ad hoc pre návštevníkov školy podl‘a určenia ZŠ
Lozorno, pripravovať jedlo pre výdajnú jedáleň MŠ Lozorno ajej zamestnancov podl‘a jej objednávok
a pripravovať jedlo pre stravovací program pre seniorov zabezpečovaný zo strany Obce Lozorno podl‘a pokynov
Obce Lozorno. Pre mé osoby je Dodávatel‘ oprávnený poskytovať stravovacie služby v Stravovacej jednotke len
na vlastné riziko, zodpovednosť a náklady avšak len s predchádzajúcim súhlasom Obce Lozorno, Dodávatel‘ je
tiež oprávnený v stravovacej jednotke vyrábať a pripravovať jedlá pre dodávky mým osobám mimo Stravovaciu
jednotku, avšak len v rozsahu, ktorý neobmedzí alebo neohrozí poskytovanie stravovacích služieb v Stravovacej
jednotke sarnotnej.

3 ‘7. Dodávatel‘ je oprávnený poskytovaf tiež dopInkový predaj balených alebo ním na mieste pripravovaných
jedál a nápojov zodpovedajúcim podmienkam školského bufetového stravovania.

3.8. Obec Lozorno sa Po dobu trvania tejto Zmluvy zaväzuje neposkytovať sama stravovacie služby, ktoré sú
predmetom tejto Zmluvy, sama ani nimi nepoverí inú osobu.

3.9. Povi,inosť Obce Lozorno podl‘a predchádzajúceho odseku neplatí v prípade, ak Dodávatel‘ (bez ohl‘adu
na to, či tým porušuje túto Zmluvu alebo nie) nezabezpečuje plnenie tejto Zmluvy, jej pinenie preruší či ukončí
alebo z okolností je zrejmé, že takéto prerušenie alebo ukončenie je pravdepodobné. Tým však nie sú dotknuté
povinnosti Dodávatel‘a vyplývajúce z tejto Zmluvy, najmä povinnosti vzfahujúce sa na prevádzku Stravovacej
jednotky v rozsahu zabezpečenia obligatórneho stravovania.

3.10. Na základe dohody zmluvných strán je zostavenie a zmena jedálneho lístka výlučne v pósobnosti
Dodávatel‘a, avšak Doclávatel‘ sa zaväzuje pri jeho zostavovaní a zmene zohl‘adniť aj jemu tlmočené oprávnené
požiadavky ZŠ Lozorno a MŠ Lozorno ako aj požiadavky Obce Lozorno. Za výslovne dohodnuté platí, že
Dodávatel‘ zostavĺ jedálny lístok vždy tak, aby v každý stravovací deň boli na výber pre stravovanie ZŠ Lozorno
a pre stravovanie seniorov na výber aspoň dye hlavnéjedlá. Jedálny lístok Dodávatel‘a musí vždy zodpovedať tejto
Zmluve, Ponuke Dodávatel‘a, zásadám racionálnej výživy, predpisom platným pre školské stravovanie a čo do
množstva a kvality jedla zodpovedaf štandardom stravovania zaužívaným v Slovenskej republike. Dodávatel‘ je
povinný dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmé týkajúce sa
receptur, štandardov kvality a hmotnosti jedál, hygienické a mé požiadavky. Dodávatel‘ sa zaväzuje oznámit‘

iavnlkum uktuáliiy judáliiy lislok iaz ty~d~iiiia iiajneskór do plalku pI~dnl1ádLaJuu~lJu Ly~dflu ‘Jo 10,00 bod.
v elektronickom formáte predpísanom Obcou Lozorno.



3.11. Zmluvné strany sa dohodli, že ich poverení zástupcovia sa budú pravidelne (raz za kalendárny štvrt‘rok)
stretávať za účelom vyhodnocovania spokojnosti so službami Stravovacej jednotky prevádzkovanej Dodávatel‘om.
Za týmto účelom budú zmluvné strany priebežne organizovať písomnú anketu (vyhodnocovanú takisto na
kvartálnej báze pokial‘ nebude stranami dohodnuté inak).

3.12. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávatel‘ je povinný zabezpečiť v rozsahu tejto Zmluvy stravovanie
v potrebnej kapacite zodpovedajúcej záujmu žiakov a zamestnancov ZŠ Lozorno a MŠ Lozorno a seniorov Obce
Lozorno vo forme obedov a to na základe objednávok stravníkov. Pravidlá objednávania stravy určí Dodávateľ
dohodou s vedením ZŠ Lozorno, s vedením MŠ Lozorno a pre stravu seniorov dohodou s Obcou Lozorno.

3.13. Dodávatel‘ je povinný zabezpečiť prevádzkovanie stravovacích služieb podl‘a tejto Zmluvy minimálne
v nasledovnom časovom rozvrhu: každý deň školského vyučovania v ZS Lozorno a/alebo prevádzky MS
Lozorno. Dodávatel‘ zabezpečí prevádzku stravovacích služieb pre seniorov aj v mesiaci júl bez ohľadu na
školské prázdniny v tomto mesiaci.

3.14. Dodávatel‘ zabezpečí v prípade stravovania žiakov a zamestnancov ZŠ Lozorno vydávanie obedov v
školské dni v čase od 11:00 do 13:30, ak nebude v konkrétnom prípade medzi zmluvnými stranami alebo s vedením
ZŠ Lozorno dohodnuté inak. Dodávatel‘ bene na vedomie, že kapacitu výdaja musí prispósobiť aktuálnemu
rozvrhu vyučovania a aktuálnym podmienkam organizácie vyučovacieho procesu v zhode s vedením ZS Lozorno.

3.15. Dodávatel‘ zabezpečí v prípade stravovania detí a zamestnancov MŠ Lozorno prípravu a odovzdanie
stravy v mieste školskej kuchyne ‚ pokial‘ nebdue s MŠ Lozorno dohodnuté inak takto:

Odovzdanie pripravených desiat: 07:45 — 08:00

Odovzdanie pripravených obedov a olovrantu: 10:45 — 11:00

3.16. Dodávatel‘ zabezpečí v prípade stravovania seniorov Obce Lozorno prípravu a odovzdanie stravy v mieste
školskej kuchyne v čase medzi: 10:45 — 11:00.

3.17. Dodávatel‘ je povinný poskytovat‘ stravovanie na základe systému obj ednávok elektronického systému.
Dodávatel‘ sa na tieto účely zaväzuje riadne prevádzkovaf tento elektronický systém a ubrádzať všetky s ním
súvisiace náklady, pričom je povinný zabezpečiť Obci Lozorno prístup do tohto systému najmenej v rozsahu
získania prehl‘adu o objednávkach obedov v Stravovacej jednotke. V prípade poruchy tohto systému alebo jeho
nutnej technickej odstávky použije Dodávatel‘ iný vhodný systém objednávok obedov tak, aby každý stravník mal
objektívnu možnosť objednávky obeda v určenom čase.

3.18. Pri výdaji stravy v rámci stravovania žiakov a zamestnancov ZŠ Lozorno Dodávatel‘ sa zaväzuje
zabezpečiť vydávanie obedov v jedálni obvyklým spósobom zodpovedajúcim bežnému štandardu. Dodávatel‘ je
povinný pritom využívat‘ elektronický systém identifikácie stravníkov.

3.19. Dodávatel‘ je plnenie tejto Zmluvy prerušit‘ na nevyhnutný čas a v nevyhnutnom rozsahu výlučne a len v
nasledovných prípadoch:

(a) neodvrátitel‘ná a neodstránitel‘ná hrozba bezprostredriého ohrozenie života a!alebo zdravia osůb, alebo
majetku,

(b) potreba vykonania nevyhnutných a neodkladných prác v prevádzke Stravovacej jednotky a!alebo
v Nebytových priestoroch v súvislosti s ich údržbou, úpravou alebo opravami nezavinené Dodávatel‘om,

(c) prípady vymedzené vo všeobecne závázných právnych predpisoch alebo v rozhodnutiach príslušných
orgánov verejnej správy v rámci ich právomoci vyplývajúcej zo všeobecne závézných právnych predpisov,

(d) prípady pósobenia vyššej moci,

(e) mé prípady písomne dohodnuté s Obcou Lozorno.

Ak sajedná o prerušenie plánované (napríklad v súvislosti s údržbou), oznámi Dodávatel‘ túto skutočnosť, ako aj
predpokladané trvanie prerušenia Obci Lozorno a stravníkom aspoň tridsat‘ (30) dní vopred. Ak je to možné,
Dodávatel‘ zároveň oznámi Obci Lozorno predpokladaný čas opätovného zahájenia prevádzky Stravovacej
J~‘dno1t~y, v~cl3 vtal~ najn‘sl~í~r ~ ( ~) l11‘o\‘n~ c1i~l ‚~pr~d I ~ i~ pr1I~Tn l1~‘1TlT1Ý ~~ľ~IVII(‘flV I1(~ILI~‘~t(



aby práce v súvislosti s údržbou, úpravami alebo opravami s výnimkou odstránenia havarijných stavov organizoval
Dodávatel‘ mimo školské a pracovné dni. Takúto požiadavku je Dodávatel‘ povinný akceptovať.

4. Cenové podmienky stravovacích služieb

4.1. Cenové podmienky, za ktorých poskytuje Dodávateľ stravovacie služby a výkony podl‘a tejto Zmluvy
musia zodpovedať Ponuke.

4.2. Dodávatel‘ poskytuje svoje služby za týchto cenových podmienok:

a) Strava ZŠ a MŠ

Cenové pásmo pre náklady na nákup surovín 3. pásmo

Výška príspevku stravníka resp. zákonného zástupcu na režijné náklady 0,25 eur/obed

Výška príspevku zamestnanca na režijné náklady: 0,85 eur/obed

Výška príspovku mého dospolóho stravníka 1,39 eur lobed

Cena obeda pre stravníka do 11 rokov celkom: 1,50 eur!obed

Cena obeda pre stravníka staršieho ako 11 rokov celkom: 1,66 eur/obed

Cena obeda pre stravníka — zamestnanca školy, mého dospelého stravníka- návštevníka školy:2,80 eur/obed

Cena stravnej jednotky!deň v MŠ celkom: 2,70 eurldesiata+obed+olovrant so zl‘avou 0,35 eur v prípade stravnej
jednotky bez olovrantu

c) Stravovanie seniorov

Cena obeda celkom: 2,80 eurlobed

Dodávatel‘ vykonáva sám inkaso predpísaných plnení od stravníkov v ZŠ ‚ resp. ich zákonných zástupcov
s výnimkou plnení za stravu poskytovanú seniorom Obce Lozorno obj ednanú Obcou Lozorno a plnení za
stravníkov v MŠ . Dodávatel‘ dohodne priamo so ZŠ Lozorno formu a spósob zúčtovania a platenia príspevku
zamestnávatel‘a na stravu poskytovaného v zmysle príslušných ustanovení Zákonníka práce na stravovanie jej
zamestnancov ako aj možné inkaso príspevkov zamestnancov z ich platu s ich súhlasom.

Príspevok Obce Lozorno na školské stravovanie sa poskytuje pre žiakov v ZŠ a vypláca sa dodávatel‘ovi
z rozpočtu Obce Lozorno Obcou Lozorno vo výške rozdielu medzi celkovou cenou určenou v zmysle písm. a)
a plnení inkasovaných od zákonných zástupcov. Príspevok obce Lozorno preukazne zúčtuje dodávatel‘ raz
mesačne do 7. dila mesiaca nasledujúceho vo forme určenej Obcou Lozorno. Príspevokje splatný do 30 dní odo
dňa doručenia zúčtovania.

Odplatu za stravovacie služby a stravu dodávanú do MŠ Lozorno pre deti MŠ ‚ zarnestnancov MŠ a príležitostných
návštevníkov vyúčtuje dodávatel‘ priamo MŠ Lozorno ako odberatel‘ovi faktúrou s náležitost‘ou daňového
dokladu raz mesačne do 7. dňa mesiaca nasledujúceho vo forme určenej právnymi predpismi Obcou Lozorno.
Odplata je splatná do 30 dní odo dňa doručenia zúčtovania, ak medzi dodávatel‘om a MŠ Lozorno nebude
dohodnuté inak. Inkaso predpísaných plnení od stravníkov v MŠ vykonáva MŠ ako prevádzkovatel‘ výdajnej
školskej jedálne.

Odplatu za stravovacie služby pre seniorov - obedy pre seniorov hradí v plnej výške Obec Lozorno, ktorá sama
vykonáva inkaso príslušného príspevku týchto stravníkov vo výške určenej príslušným všeobecne záväzným
nariadením. Odplatu vyúčtuje prevádzkovatel‘ raz mesačne do 7. dňa mesiaca nasledujúceho doručením faktúry
s náležitosťami daňového dokladu v zmysle právnych predpisov. Odplata je splatná do 30 dní odo dňa doručenia
faktúry.



4.3. Dodávatel‘ nemá právo ani nárok požadovat‘ žiadne d‘alšie plnenia než sú vymedzené v jeho Ponuke
a predchádzajúcom odseku a to ani od Obce Lozorno ani od MŠ Lozorno stravníkov ani od zákonných zástupcov
maloletých stravníkov. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na f~nančný príspevok vyplácaný Obcou Lozorno na mzdy
a prevádzku v zmysle všeobecne záväzného nariadenia, ktorý bude Obec Lozorno dodávatel‘ovi ako školskému
zariadeniu poskytovať v súlade s touto právnou úpravou priebežne v plnej výške, pokiaľ nebude dohodnuté inak.

ČASt 11.

ZMLUVA O NÁJME

5. Predmet nájmu

5.1. Obec Lozorno ako prenajímateľje výlučným vlastníkom nehnutel‘nosti — stavby Základná škola — školská
kuchyňa, súpisné číslo 631, na pozemku parc. reg. „C“ Č. 8852/20, stavba evidovaná na liste vlastníctva Č. 963,
vedenom Okresným úradom Malacky, katastrálnym odborom pre katastrálne územie Lozorno, obec Lozorno,
okres Malacky (d‘alej len „budova“). V stavbe sú umiestnené tiež nebytové priestory školskej kuchyne
s príslušenstvom, tak ako ich vymedzuje príloha tejto Zmluvy, pričom tieto tvoria jeden funkčný celok. Celková
podlahová plocha nebytových priestorov činí 159,17 m12. Nebytové priestory sú vybavené hnutel‘ným rnajetkom
slúžiacim pre prevádzkovanie školského stravovacieho zariadenia, ktorého inventárny súpis tvorí prílohu tejto
Zmluvy. Náj omca je vybraným Dodávatel‘om Prenaj ímatel‘a v zmysle časti I. tejto Zmluvy.

5.2 Prenechanie predmetu nájmu do nájmu nájomcovi bob schválené obecným zastupiteľstvom obce
Lozorno dfia 25.11.2020, uznesením č. 74/2020 z dóvodu hodného osobitného zretel‘a v súlade s ustanovením ~ 9a
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Zámer prenajať predmet
nájmu do nájmu týmto spósobom bol riadne zverejnený na úradnej tabuli Obce Lozorno a na jej intemetovej
stránke počnúc dňom 04.11.2020 až do konania zasadnutia obecného zastupitel‘stva.

5.3. Prenajímatel‘ prenajíma nájomcovi za podmienok ustanovených touto Zmluvou nebytové priestory spolu
s úČelovo určeným hnutel‘ným majetkom tak ako sú tieto vymedzené v ods. 5.1. tohto bodu a príslušných prílohách
tejto Zmluvy (d‘alej len „predmet nájmu“).

6. Účel nájmu

6.1 Prenajímatel‘ prenajíma nájomcovi predmet nájmu uvedený v bode 5. tejto Zmluvy za účelom jeho
využitia nájomcom na prevádzku školského stravovacieho zariadenia v zmysle a v súlade s časťou I. tejto Zmluvy.

6.2. Nájomca sa zaväzuje a je oprávnený užívať predmet nájmu výlučne na dohodnutý účel. Nájomca sa
pritom zaväzuje, že v predmete nájmu bude realizovaf prípravu jedál a súvisiace činnosti a výkony pre pinenie
povi~nností a záväzkov podl‘a časti I. tejto Zmluvy. Nájomca je oprávnený v predmete nájmu vykonávať tiež mé
doplnkové činnosti súvisiace s dohodnutým účelom, najmä tiež prevádzkovať služby školského bufetového
zariadenia, prípravu a podávanie nadštandardných stravovacích služieb pre žiakov alebo zamestnancov ZS
Lozorno a podobne. Iné činnosti je nájomca oprávnený v predmete nájmu vykonávať len ak to bude medzi
zmluvnými stranami osobitne dohodnuté.

6.3. Zabezpečenie všetkých povolení a súhlasov potrebných pre výkon činnosti nájomcu v predmete nájmu je
povinný si zabezpečif nájomca sám a na vlastné náklady. Prenajímatel‘ je oprávnený kedykol‘vek požadovat‘ od
nájomcu preukázanie spinenia tejto jeho povinnosti. Prenaj ímatel‘ sa zaväzuj e na požiadanie náj omcu mu za týmto
účelom poskytnúť bez zbytočného odkladu potrebnú súčinnosť, v rozsahu v akom ju od neho možno spravodlivo
požadovat‘ a očakávať. Za výsbovne dohodnuté platí, že nájomca sa zaväzuje vykonať všetky úkony potrebné pre
zaradenie prevádzky do siete zariadení školského stravovania. V prípade ak sa tak nestane, ponesie s tým spojené
naviac náklady Nájomca sám a tieto v žiadnom prípade nezat‘ažia Prenajímatel‘a ani stravníkov.

‘1. Doba nájmu a skončenie nájmu



7.1. Nájomný vzťah je dohodnutý na dobu určitú zhodnú s trvaním Zmluvy dohodnutej ako časf 1.. Doba
nájmu začĺna plynúť dňom 01.01 .2021. Nájomný vzťah skončí spolu so Zmluvou dohodnutou v časti I.

7.3. Výpoved‘ouje možné skončiť nájomný vzťah založený touto Zmluvou z dóvodov uvedených v ~ 9 zákona
o nájme a podnájme nebytových priestorov. Výpoved‘ musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej
zmluvnej strane, inakje neplatná. Výpovedná lehotaje tn mesiace, a počíta sa od prvého dňa kalendárneho mesiaca
nasledujúceho Po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola písomná výpoved‘ doručená druhej zmluvnej strane.
Skončením nájmu výpoved‘ou zaniká tiež Zmluva uvedená v časti I. tejto Zmluvy.

7.4. Prenajímatel‘ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy z nasledovných dóvodov:

a) nájomcaje v omeškaní s úhradou splatného nájomného alebo splatnej platby za prevádzkové náklady viac
ako 30 dní,

b) na nájomcu bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, bob začaté konkurzné konanie, bol vyhlásený
konkurz, resp. ak bude vyhlásenie konkurzu zamietnuté z důvodu nedostatku majetku dlžníka, alebo ak bol podaný
návrh na povolenie reštrukturalizácie, resp. bola povolená reštrukturalizácia,

c) nájomca užíva nebytový priestor v rozpore s touto Zmluvou, najmä v rozpore s dohodnutým účelom
nájmu,

d) nájomca neplní svoje povirmosti podl‘a časti I. tejto Zmluvy.

7.5. Nájomcaje oprávnený písomne odstúpit‘ od tejto Zmluvy z nasledovných dóvodov:

a) ak sa predmet nájmu sa stane bez zavinenia nájomcu nespósobilým na dohovorené užívanie, ak
prenajímatel‘ nezjedná nápravu ani do jedného (1) mesiaca Po doručení oznámenia nájomcu prenajímatel‘ovi
o existencii takého porušenia;

b) ak prenajímatel‘ porušuje svoju povinnosť zabezpečovať riadne poskytovanie služieb uvedených v bode
5. tejto Zmluvy, ak prenajímatel‘ nezjedná nápravu ani do 15 dni Po doručení oznámenia nájomcu prenajímatel‘ovi
o existencii takého porušenia; za takýto důvod sa nepokladá prerušenie dodávky služieb v důsledku výluky
v dodávkach médií alebo energií zo strany ich dodávatel‘ov z důvodov nespůsobených prenajímatel‘om
(energetickej, plynárenskej alebo vodárenskej spoločnosti).

Ak existenciu okolností, zakladajúcich důvod na odstúpenie od tejto Zmluvy jednou zmluvnou stranou, možno
odstrániť dodatočným úkonom druhej zmluvnej strany (d‘alej len „možnosť nápravy“ abebo „náprava“), je zmluvná
strana, ktorá má záujem odstúpiť od tejto Zmluvy povinná poskytnůť druhej zmluvnej strane dodatočnú primeranú
lehotu na nápravu v trvaní aspoú 7 dní prostredníctvom písomi~ej a doručenej výzvy obsahujúcej taktiež
upovedomenie o možnosti odstúpenia od Zmluvy v prípade nezjednania nápravy. Ak nedůjde k náprave ani
v dodatočne poskytnutej lehote na nápravu, může důjsť k odstúpeniu od tejto Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa
oznamuje a doručuje druhej zmluvnej strane písomne spolu s uvedením důvodu odstúpenia. Odstúpenie je účinné
dňom doručenia takéhoto písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

7.6. Odstúpenie od Zmluvyje účirmé díiom jeho doručenia dnihej zmluvnej strane. Odstúpením nezanikajú
tie práva a povinnosti zmluvných strán, z povahy ktorých vyplýva, že majú trvať aj Po skončení tejto Zmluvy.
Účinným odstúpením zaniká tiež Zmluva dohodnutá v časti I. i táto Zmluva ako celok.

8. Nájomné, spósob platby a splatnost‘ nájomného, kaucia

8.1. Nájomné za predmet nájmu je stanovené dohodou zmluvných strán vo výške 100,00 (jednosto) EUR
mesačne.

8.2. Prenajímatel‘ nieje platcom DPH.

8.3. Nájonmé je splatné kvartálne vopred vždy do 15. dňa prvého mesiaca príslušného štvrťroka, a to na
základe prenajímatel‘om vystavenej faktúry, ktorú tento doručí nájomcovi najneskór 10 dní vopred.
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prenajímatel‘a uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, pokiaľ nie je faktúre vystavenej prenajímatel‘om uvedené inak.



8.5. Nájoniné, rovnako ako akákoľvek má platba zo strany nájomcu voči prenajímatel‘ovi realizovaná podl‘a
tejto Zmluvy, sa považuje za uhradenú v deu jej pripísania na účet prenajímatel‘a.

8.6. Za účelom zabezpečenia všetkých nárokov prenajímatel‘a voči nájomcovi, vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
je nájomca povinný najneskór do 15 dní odo dňa uzatvorenia tejto Zmluvy zložiť na účet prenajímatel‘a uvedený
v záhlaví tejto Zmluvy neúročenú peI~ažnú kauciu vo výške 500,00 (päťsto) EUR. V prípade použitia kaucie, alebo
jej časti prenajímatel‘om, je nájomca povinný túto doplniť do póvodnej výšky, a to do 5 pracovných dní odo dňa
doručenia výzvy prenajímatel‘a na jej dopinenie nájomcovi. Nespotrebovaná kaucia bude nájomcovi vrátená do 30
dní odo dňa skončenia nájomného vzt‘ahu podl‘a tejto Zmluvy, nie však skór, ako budú vyrovnané všetky záväzky
vyplývajúce nájomcovi podl‘a tejto Zmluvy voči prenajímatel‘ovi.

9. Služby poskytované v súvislosti s nájmom a platby za prevádzkové náklady

9.1. Prenajímatel‘ zabezpečuje plnenie nasledovných služieb spojených s užívaním predmetu nájmu: dodávku
energií a médií podl‘a ods. 9.2. až 9.5. tohto bodu, prevádzku, opravy a údržbu spoločných častí budovy
a technických zariadení určených pre prevádzku budovy ako celku.

9.2. Náklady spojené s dodávkou vody a odvod odpadových vód do predmetu nájmu budú nájorncovi
účtované zálohovou platbou vo výške 120 ‚-EUR štvrt‘ročne.

9.3. Náklady spojené s dodávkou elektrickej energie pre predmet nájmu budú nájomcovi účtované zálohovou
platbou vo výške 1200,- EUR štvrt‘ročne.

9.5. Náklady spojené s dodávkou tepla pre predmet nájmu budú nájomcovi účtované paušálnou platbou vo
výške 30,- EUR mesačne zo strany ZŠ Lozorno, ktorá vykurovanie zabezpečuje.

9.6. Platby podl‘a ods. 9.2. až 9.5. tohto bodu sú splatné spolu s nájornným, resp. v čase jeho splatnosti.
Skutočné náklady spojené s dodávkou vody, elektrickej energie ako aj odvedením odpadových vód vo vzt‘ahu
k predmetu nájmu (d‘alej len „Prevádzkové náklady“) budú nájomcovi vyúčtované na základe faktúr vystavených
od príslušných dodávatel‘ov pre budovu podl‘a skutočne nameranej spotreby. mé náklady charakteru spoločných
nákladov budú rozúčtované podielovo, pričorn podiel nájomcu na Prevádzkových nákladoch v budove je určený
podl‘a pomeru podlahovej plochy predmetu nájmu voči celkovej ploche priestorov v budove. Vyúčtovanie
nákladov na služby v zmysle bodu 5. tejto Zmluvy sa uskutoční do 30 dní odo dňa skončenia trvania tejto Zmluvy
alebo aj priebežne podl‘a rozhodnutia Prenajímatel‘a.

9.7. Na fakturáciu a úhradu prevádzkových nákladov podl‘a tohto bodu sa primerane použijú ustanovenia
bodu 8. tejto Zmluvy.

9.8. Nájomca na vlastné náklady zabezpečuje odvoz a likvidáciu odpadu komunálneho i ostatného charakteru.
Pre tento účel je oprávnený na pril‘ahlej ploche umiestnit‘ príslušné kontajnery, resp. odkladacie nádoby, ktoré
udržiava v riadnom stave, zabezpečuje ich pravidelné vyprázdňovanie a čistenie a udržiava ich v bezvadnom stave
rovnako ako ich stoj ísk a príslušného okolia.

10. Údržba, opravy, úpravy a užívanie predmetu nájmu a budovy

10.1. Bežnú údržbu predmetu nájmu, jeho vybavenia, technológie a hnutel‘ných vecí, ktoré tvoria predmet
nájmu vrátane akýchkol‘vek nevyhnutných alebo potrebných opráv bez ohl‘adu na ich povahu vykonáva v plnom
rozsahu nájomca sám na vlastné náklady. Za obmenu spotrebného materiálu zodpovedá rovnako Nájomca.

10.2. Prenajímatel‘ je povinný prenechat‘ predmet nájmu v stave spósobilom na riadne užívanie. Prenajímatel‘
je zodpovedný za údržbu a opravu všetkých ostatných častí budovy, a to najmä, nie však výlučne strechy, zvislýcli
konštrukcií budovy, fasády, okien, spoločných priestorov, vykurovania budovy (vrátene vykurovania predmetu
nájmu). Prenajímatel‘je povinný na svoje náklady realizovat‘ opravy predmetu nájmu v prípade, že tieto vady alebo
poškodenia predmetu nájmu budú spósobené vadami alebo poškodeniami budovy, za ktoré zodpovedá
prenajímatel‘ (napr. zatečenie predmetu nájmu v dósledku netesnosti strechy alebo okien).



10.3. Akékol‘vek úpravy predmetu nájmu nájomcom si vyžadujú predchádzajúci písomný súhlas prenajímatel‘a,
k žiadosti o udelenie súhlasu predloží nájomca prenajímatel‘ovi príslušnú projektovů dokumentáciu a Po
zrealizovaní úprav potvrdí súlad predloženej projektovej dokumentácie so skutočným prevedením. Za pinenie
povinností voči stavebnému úradu v súvislosti s realizovanými úpravami predmetu nájmu zodpovedá v celom
rozsahu nájomca. Nájomcovi Po skončení nájmu nevzniká nárok na žiadne plnenie od prenajímateľa v súvislosti
s prípadným zvýšením hodnoty predmetu nájmu, uvedené bene nájomca na vedomie a zaväzuje sa, že si v tejto
súvislosti nebude voči prenajímatel‘ovi uplatňovať žiadne nároky. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že prfpade ak
důjde k predčasnému skončeniu nájmu z dóvodov na strane nájomcu, či už výpoved‘ou alebo odstúpením, nie je
nájomca oprávnený akúkol‘vek časť technického zhodnotenia odstrániť, znefunkčniť alebo s ním akokol‘vek inak
obdobne naložiť. Teckuické zhodnotenie prechádza dňom skončenia trvania tejto Zmluvy do majetku
Prenajímatel‘a. Prenajímateľ prevezme priestory od nájomcu v stave po vykonaní technického zhodnotenia bez
akejkol‘vek povinnosti nahradiť nájomcovi hodnotu zrealizovanej Investicie do technického zhodnotenia alebo jej
časti a bez akýchkol‘vek nárokov na strane nájomcu na odškodnenie alebo inú platbu či náhradu.

10.4. V prípade, ak nájomca na svoje náklady vykoná technické zhodnotenie predmetu nájmu (napr. stavebné
úpravy) je oprávnený odpisovať ním uhradené technické zhodnotenie predmetu nájmu a prenajímatel‘ vyhlasuje,
že takéto technické zhodnotenie predmetu nájmu nebude odpisovat‘ vo svojom účtovníctve.

10.5. V prípade akejkol‘vek škody na predmete nájmu, za ktorú zodpovedá nájomca alebo ktorá nebude
nahradená z poistněho plnenia prenajímatel‘a alebo nájomcu, znáša nájomca všetky náklady spojené s odstránením
takejto škody, vrátane nákladov na uvedenie predmetu nájmu do póvodného stavu.

10.6. Nájomcaje sám zodpovedný za dodržiavanie právnych predpisov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci a na úseku ochrany pred požiarmi v predmete nájmu (s výnimkou technických zariadení inštalovaných
centrálne pre prevádzku budovy) a je povinný plnit‘ všetky príslušné povinnosti plynúce z platných právnych
predpisov vo vzt‘ahu k príslušným orgánom a úradným miestam.

10.7. Nájomca nieje oprávllený dať predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu tretej osobe, alebo umožniť
užívanie predmetu nájmu alebo jeho časti treťou osobou bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímatei‘a.

10.8. Pokia]‘ súčasťou predmetu nájmu nie sú sociálne zariadenia, je nájomca oprávnený v rámci užívania
predmetu nájmu užívať aj sociálne zariadenia umiestnené v budove, ktoré mu budú za týmto účelom osobitne
sprístupnené zo strany prenajímatel‘a. Nájomca má právo spolu s ostatnými užívatel‘mi budovy užívať spoločné
časti budovy (napr. chodby, vchod do budovy atd‘.), a to v rozsahu nevyhnutnom pre riadne užívanie predmetu
nájmu.

10.9. V prípade skončenia nájmu odovzdá nájomca ku dňu skončenia nájmu (v prípade odstúpenia
prenajímatel‘a od tejto Zmluvy do 7 dní odo dňa takéhoto skončenia nájmu) predmet nájmu prenajímatel‘ovi. Pred
odovzdaním predmetu nájmu je nájomca povinný predmet nájmu vypratať a odovzdať prenajímatel‘ovi bez
všetkých hnutel‘ných vecí nájomcu, uprataný a úplne vyčistený a v stave zodpovedajúcom obvyklému opotrebeniu.
Za každý deú omeškania nájomcu s vyprataním a odovzdaním predmetu nájmu prenajimatel‘ovi, vzniká
prenajímateľovi nárok na zaplatenie odplaty za užívanie predmetu vo výške zodpovedajúcej dvojnásobku ku dňu
skončenia nájmu platného nájomného (bez zl‘avy) a paušálnej platby za prevádzkově náklady.

10.10. Zmluvné strany sa d‘alej dohodli, že prenajimatel‘ je oprávnený kedykol‘vek prerušiť zabezpečovanie
plnenia služieb dodávky energií a médií, pokial‘ bude nájomca v omeškaní s úhradou nájomného, platieb za
prevádzkové náklady alebo akejkol‘vek inej platby podl‘a tejto Zmluvy Po dobu dlhšiu ako 14 dní odo dňa ich
splatnosti. Prenajímatel‘ bude nájomcu o postupe podľa tohto odseku informovať minimálne 24 hodin vopred
oznámením zaslaným formou e-mailu alebo SMS správy na adresy/čísla nájomcu uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.

11. mé práva a povinnosti zmluvných strán

11.1. Prenajímateľje povinný umožniť nájomcovi užívanie predmetu nájmu na dohodnuty účel Po celú dobu
trvania nájmu počnúc dňom 01.0 1.2021.

11.2. Prenajímatel‘ je oprávnený na vstup do predmetu nájmu po dohode s nájomcom. V prípade ohrozenia
í~lvo1a, rdi~via ~‘kho ~tje1k tije pí iutj íILi~I( I j~i )i‘iwii~ ii~í ‚~ĹLLp do pí ~diii~1u 1I~jIiiu k~dykoľv~k u nu iiovyliiiutny
čas, o takomto vstupe bude prenajímatel‘ informovat‘ nájomcu bez zbytočného odkladu.



11.3. Označenie prevádzky nájomcu vykoná nájomca v súlade s osobitnou dohodou s prenajímatel‘om.
Umiestnenie mých d‘alších označení alebo reklamných zariadení nájomcu na alebo v budove je možné len Po
predchádzajúcom pisomnom súhlasnom vyjadrení prenajímatel‘a k príslušnej žiadosti nájomcu a za odplatu, pokial‘
nebude dohodnuté inak.

11.4. Nájomca je povinný na vlastně náklady uzatvorif a pravidelnými úhradami poistného udržiavat‘
v platnosti poistenie zodpovednosti za škodu spůsobenú svojou prevádzkovou činnost‘ou na prenajatom majetku
a uzatvorenie tohto poistenia preukázat‘ prenajímatel‘ovi najneskór do 15 dní odo dřia uzatvorenia tejto Zmluvy.
Nájomcaje taktiež povinný kedykol‘vek na požiadanie predložit‘ prenajímatel‘ovi doklad o riadnej a včasnej úhrade
poistného a o trvaní poistenia.

11.5. Nájomca zodpovedá za škody na predmete nájmu vzniknuté počas jeho užívania, ktoré preukázatel‘ne
spósobil nájomca alebo tretie osoby, ktoré sa zdržujú v predmete nájmu alebo v budove pri plnení pokynov
nájomcu alebo sjeho vedomím.

11.6. Nájomca sa najmä zaväzuje:

a) dbať na ochranu predmetu nájmu pred zničením, poškodením i nadmerným opotrebením a znečisteníni,
a udižiavať v ňom čistotu,

b) predmet nájmu riadne udržiavat‘,

c) zabezpečit‘ uzamykanie predmetu nájmu s tým, že za veci vnesené a uložené nezodpovedá prenajímatel‘,
ale nájomca,

d) umožniť prenajímatel‘ovi vstup do predmetu nájmu za účelom kontroly spósobu a účelu jeho užívania za
prítomnosti nájomcu alebo ním poverenej osoby, ako aj za účelom odpočtu stavu meracích zariadení spotreby
energií a médií, pokial‘ sú tieto umiestnené v predmete nájmu,

e) nerušit‘ prevádzkou v predmete nájmu ostatných užívatel‘ov priestorov v budove, všetky svoje práva
a povinnosti z tejto Zmluvy plynúce realizovat‘ so zohl‘adnením skutočnosti, že predmet nájmu sa nachádza
v budove školy a že sa tak na pósobenie nájomcu kladú zvýšené nároky, pričom činnosť nájomcu a užívanie
predmetu nájmu najmä nesmú akokol‘vek negatívne ovplyvnit‘ vyučovací a vzdelávací proces a prevádzku školy,

f) oznámit‘ bez zbytočného odkladu prenajímatel‘ovi každú haváriu, poškodenie, poruchu a potrebu opravy
alebo údržby, ku ktorým je podľa tejto Zmluvy povinný prenajímatel‘, alebo ktoré z podstaty veci a ich
zakomponovania do celkového technického zabezpečenia budovy je možné riešiť len v spolupráci
s prenajímatel‘om, inak nájomca zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením povinnosti vznikla; v súvislosti s tým je
nutné, aby nájomca svoje zariadenia v predmete nájmu rozmiestnil tak, aby bol umožnený prístup k radiátorom,
vodovodom, elektrickým ističom, uzáverom plynu a pod.

g) strpieť výkon stavebných a súvisiacich výkonov prenajímatel‘om alebo treťou osobou v rámci
pripravovanej akcie rekonštrukcie a dostavby ZŠ Lozorno a obmedzenia s nimi spojené s tým, že ich väčšina
prebehne podl‘a možností v čase školských prázdnin.

11.7. Nájomca sám, vo vlastnom mene a na vlastné náklady a riziko zabezpečuje prevádzku školského
stravovacieho zariadenia v predmete nájmu. V tejto súvislosti je sám zodpovedný za to, aby priestor zodpovedal
príslušným osobitným právnym, technickým a hygienickým predpisom ako aj za to, aby jeho prevádzka žiadnym
spósobom nezasahovala do prevádzky školskej budovy, v ktorej je priestor umiestnený a do užívania jej okolia,
nepoškodzovala a nekontaminovala životné prostredie a okolie a neobrozovala tretie osoby.

11.8. Prenajímatel‘ je povinný:

a) zabezpečit‘ nájomcovi zodpovedajúci prístup nájomcu do predmetu nájmu v rámci budovy;

b) umožnit‘ nájomcovi užívat‘ predmet nájmu za podmienok dohodnutých touto Zmluvou;

c) zabezpečiť plný a nerušený výkon práv spojených s nájmom v rozsahu a s obmedzeniami uvedenými
v tejto Zmluve;

11) 1 ladiie poskylo‘/ať II‘4juItlLuvl služby spujciié ~ iic4jiiiuiii.



12. mé ujednania k nájmu

12.1. V deň začatia nájmu podl‘a tejto Zmluvy (resp. najbližší predchádzajúci pracovný deň, ak deň začatia
nájmu pripadá na deň pracovného pokoja alebo sviatok) sa uskutoční a vzájomne potvrdí odpočet stavu meračov
spotreby energií a médií.

12.2. Zánikom nájomného vzfahu podľa tejto Zmluvy nezanikajú povimiosti zmluvných strán vysporiadať
vzájomné vzťahy, ktoré vznikli na jeho základe alalebo z nebo vyplývajú.

12.3. Nájomca nie je oprávnený započítať svoje pohl‘adávky voči prenajímatel‘ovi voči pohl‘adávkam
prenajímatel‘a na úhradu nájomného, platieb za prevádzkové náklady alebo akýmkol‘vek mým platbám podl‘a tejto
Zmluvy, a bez predchádzajúceho písomného súhlasu k nim zriadiť záložné právo, zabezpečovací prevod práva
alebo ich postúpiť na tretiu osobu.

12.4. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímatel‘je povinný odo dňa nasledujúceho Po uzavretí tejto Zmluvy
až do dňa nadobudnutia jej účinnosti umožnif osobám písomne povereným nájomcom prístup ku predmetu nájmu
za účelom vykonania prfpravných činností.

Časť iii

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

13. Osobitné ujednania

13.1. Dodávatel‘ udeľuje podpisom tejto Zmluvy Obci Lozorno súhlas na spracovanie jeho osobných údajov
uvedených v záhlaví tejto Zmluvy v rozsahu potrebnom pre plnenie povinností a uplatňovanie práv z tejto Zmluvy,
a to na dobu trvania nájomného vzťahu podl‘a tejto Zmluvy, pričom pokial‘ nevyplýva inak z platnej právnej
úpravy, súhlas nájomcu nezaniká skór, ako budú vysporiadané všetky vzťahy, práva a povinnosti z tejto Zmluvy
vyplývajúce. Nájomcaje oprávnený súhlas so spracovanim osobných údajov kedykol‘vek písomne odvolať.

13.2. Pokial‘ nieje v tejto Zmluve uvedené inak, musia byť akékol‘vek písomnosti podl‘a tejto Zmluvy doručené
osobne, doporučenou poštou s doručenkou alebo kuriérskou službou na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví
tejto Zmluvy, alebo na inú zmluvnou stranou písomne oznámenú adresu. Písomnosti sa budú považovať za
doručené za nasledovnýcli podmienok: (i) dňom ich prevzatia osobou oprávnenou prijímať písomnosti za adresáta,
(ii) odmietnutím prevzatia písoinnosti adresátom, (iii) uplynutím odbernej lehoty na prevzatie zásielky uloženej
na pošte, ak adresát nebol zastihrnitý, a to bez ohľadu na to, či sa adresát o uložení zásielky dozvedel alebo nie.

13.3. Strany sa dohodli, že bezodkladne Po účinnosti tejto Zmluvy vykonajú spoločne a vo vzájomnej súvislosti
všetky potrebné a právnymi predpismi určené úkony smerujúce k informovaniu zamestnancov, práva a povinnosti
z pracovnoprávnych vzt‘ahov, ktoré prechádzajú z doterajšieho zamestnávatel‘a na nového zamestnávatel‘a, ktorým
je Dodávatel‘, v súlade s ustanovením ~ 28 Zákonníka práce spolu s úlohou a činnosťou zabezpečenia školského
stravovania tak, ako to stanoví časť I. tejto Zmluvy.

14. Trvanie Zmluvy

14.1. Táto Zmluva a obe zmluvy z ktorých je zložená trvajú Po dobu určitú počnúc 01.01.2021 do 31.12.2021.

14.2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné ukončiť na základe písomnej dohody zmluvných
strán.

14.3. Táto Zmluva zanikne predčasne ako celok v prípade ak predčasne zanikne ktorákol‘vek zmluva, z ktorých
je zložená.

l~I.i. Jadno~tiaiine iiiuLiiu tutu ZiiiIu~u aiw uiuk uiwiičit tn.ž. ud~tĹipuiiíui ud iiuj, a tu luit L. dŮvudu~ uwdu1I~Li1
v kogentných ustanoveniach zákona alebo za podmienok uvedených v ods. 14.5. 14.6, tohto bodu.



14.5. Obec Lozorno je oprávnená odstúpit‘ od tejto Zmluvy v pripade, ak nastane niektorý z nasledovných
důvodov odstúpenia od tejto Zmluvy:

(a) Dodávatel‘ v rozpore s touto Zmluvou nezabezpečuje stravovacie služby v plnom rozsahu tak ako je tento
špecif~kovaný v tejto Zmluve alebo ho nezabezpečuje za dohodnutú cenu podl‘a tejto Zmluvy a to po dobu
nepretržite aspoň tn Po sebe idúce alebo po dobu viac ako 5 dní spolu, v ktorých dňoch ich zabezpečovať má;

(b) Dodávatel‘ napriek písomnému upozorneniu zo strany Obce Lozorno opakovane porušuje niektoré
z ustanovení tejto Zmluvy alebo koná v rozpore s predloženou Ponukou, a to napriek písomnému upozorneniu
alebo ak Dodávatel‘ neodstráni takýto vadný stav po výzve Obce Lozorno ani v primeranej lehote.

14.6. Dodávatel‘ může od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, ak Obec Lozorno porušuje svoje povinnosti
vyplvýajúce z tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä v prípade, ak neposkytne
Dodávateľovi sůčinnosť potrebnú na zabezpečenie prevádzky Stravovacej jednotky.

14.‘7. Odstúpenie od tejto Zmluvy sa uskutočňuje písomriým oznámením adresovaným druhej zmluvnej strane.
Odstúpenie od Zmluvy však nadobúda účinnosť až posledným kalendárnym dňom kalendárneho mesiaca,
v ktorom uplynie tridsať (30) dni od doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej
strane. Zmluvné strany si nie sú povinné vrátiť žiadne pinenia, ktoré si v súlade s touto Zmluvou poskytli. Zmluvné
strany sa d‘alej dohodli, že ku dílu účinnosti odstúpenia od tejto Zmluvy je Dodávatel‘ povinný ukončif prevádzku
Stravovacej jednotky a prenajatý majetok odovzdať Obci Lozorno v stave, akom ho prevzal, s prihliadnutím na
obvyklé opotrebenie a na úpravy, investície, resp. opravy vykonané v súlade s touto Zmluvou; Obec Lozorno je
povinná Stravovaciu jednotku v tomto stave prevziaf. Uvedené v predchádzajúcej vete sa však nevzfahuje na
nezabudované vnesené hnutel‘né veci, ktoré může Obec Lozorno od Dodávatel‘a odkúpit‘, a to za cenu
zodpovedajúcu zostatkovej cene vyplývajúcej z účtovníctva Dodávatel‘a.

15. Sankcie

15.1. Dodávatel‘je povinný Obci Lozorno zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5 000,00 (päťtisíc) EUR za každý
deň, v ktorom nebudú dostupné stravovacie, hoci dostupné mali byť a nebudú splnené podmienky, za ktorých v
súlade s touto Zmluvou může Dodávatel‘ prerušiť poskytovanie týchto služieb.

8.2. Dodávatel‘je povinný zaplatiť Obci Lozorno zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 (tisíc) EUR za každé mé
jedno zistené a preukázané porušenie jeho zmluvnej povinnosti a to aj opakovane za každý jeden deň, v ktorom
takýto stav bude trvať.

16. Záverečné ustanovenia

16.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim Po dni zverejnenia tejto Zmluvy v súlade s osobitným predpisom.

16.2. Akékol‘vek zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možné vykonat‘ len pisomne vo forme dodatkov a so
súhlasom obidvoch zmluvných strán.

16.3. Práva a povinnosti zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa nadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka, Zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov, Občianskeho zákonníka a ostatnými
príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

16.4. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory z tejto Zmluvy prednostne dohodou. Pokiaľ zmluvné
strany nedospejú k dohode, je ktorákol‘vek zo zmluvných strán oprávnená predložiť spor na rozhodnutie súdu
vecne, miestne a kauzálne príslušnému podl‘a Civilného sporového poriadku.

16.5. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnost‘ originálu. Každá zo
zmluvných strán dostane po dye vyhotovenia.

16.6. Neoddelitel‘nou súčast‘ou tejto Zmluvy sú jej prílohy, na ktoré sav texte Zmluvy odkazuje.



Zrnluvné strany vyhiasujú, že si znenie tejto Zniiuvy riadne prečítali, jeho obsahu pine porozunieli a že tento je
prejavorn ich siobodnej a vážnej vóie prostej akýchkoľvek oniyiov, čo potvrdzujú podpismi, ktoré nasiedujú:

V Lozorne, dřia 27.11.2020

Za Obec Lozorno

Mgr. Ľuboš Tvrdoň, starosta

W
GLO&~LGA5TRO

Za Global Gastro s.r.o. ako dodávatel‘a:

IČO: 46317 ~7, DIČ:20~3/~292

Róbert Marík, konatri



Priloba Č.IA - cenová ponuka



?tO‘~E~ ~ž;6ľ &~zk~ ot~kehc Si vcvS(tS~c ĺ~í~r~ ‘~ ~

CENOVÁ PONUKA

Názov ~chádzača / Obchoaná ~r~en~ GlobaL Gastro ~
SídLo ~chádzača: Hrachova 16f12b
LČO: 46317287
Kontaktná asoba: Róberl Marík
Te~efón:
E~maií:
Benkové spojeníe~ Tatra banka a~s,
Č. účtu: SKS9 1100 0000 0029 2886 2547

~ DP~ Lr~. ~ (r7Shodiace se pre‘~ia/i-~ríut)

TabuFka Č. I Kaíkutácía ceny poskytovanej sLužby~

Návrh kaLkuLáci~ ceny uchádzačom

NákLady na Režíjné Jednotková cena i Jednotková cena
surovhiyí náMadyi stravnej jednotky stravnej jednotky
stravnú : stravnú bez DPH v EUR s DPH v EUR
jednotku jednotku

3 E

~b~š
stravná jednotka: ~ 71€ 2 25€ 2 70€
des lata ~ abed +

olovrant

Žiací zŠ 11 . .

rokovstravná ‘ 024€ : 125€ L50€
jednotka: abed

Žíací ZŠ nac~ Ii .

rokov stravn4 ~€ 029€
jednotka:
Obed

Zamestr~anci MŠ
a ZŠ stravna ~ 93€ 2 .30€
jednotka: abed

$eriíorí stravná
jednotka. abed

. 2 l~~vr~ ~a r naz~e ~ rítÉriá ~e ‚ryhoririotenĺe panOk



Zarneatnancí
MS a ZS

~‘~ve rE~ny ~ pľE~ L~b~‘ ~‚‘~zré ph ~
U~eré v~c~‘~vá ~ú en popu ~c nýrr‘ ~~ ~ n~e~~‘ ‚~r~h od e~neho poetu

2 3 6

Stravná
jednotka
dea~ata +

obed +

o~ovrarit

I~ ~
I stravnú DPH DPH
ednotku
~ez DPH

6

Cena za I Predpoktadané Cena spofu
~ ravr~ů rnnožstvo poč~ae a DPH
jednotky trvaív~ zm~uvy‘
sDPH

KHt~rk~m.~

Ce~ková ~ ‘~€~‘ ~ cJ€~ó~Ě~
cena .

veurarb š~ia~ Ce7~ ~Vjaka Cenaza ~ ~
S DPH jednotka, obed lobed DPH DPH I obeds S DPH

hC7DPH ‘DPH

~ ~ 07~31~5~

ž~ac~Ž~nad ‘~2~‘€ ~66€ “~‘~ .

11 rokov

‚. ~. : 1746520€0~,e ‚80€ 6‘~h :

~ ~ ľ ‘~ 2O%4~~~

~7)~ ~‘~‘

‘~Ď Er~~ieve cha OD V 2020 . ‘ ‚ ‘

poari~ /

133 728~62€



Príloha Č. I B — nadštandardné pinenia dodávateľa nad rámec cenovej ponuky



~O5Bratislava

—
Obec Lozorno,
Hlavná 1,
900 55 Lozorno

Vec: Potvrdenie

Spoločnosf GLOBAL GASTRO s.r.o. potvrdzuje. že ňou vypracovaná cenová ponuka
predložená v súťaži na výber dodávateFa školského s~avovania realizovanej Obcou Lozorno
vychádza z kalkulácie, ktorej východiskom je, že od Obce Lozorno obdrží v roku 2021
príspevok na mzdy a prevádzku na dieťa vo výške 100% normatívu určeného štátom,

Spoločnosf zároveň dopÍňa svoju ponuku o nasledovné naviac plnenia:
Pre dóchodcov jeden krát do týždňa koláčik vlastnej výroby.
Pre žiakov jeden krát do týždňa ovocie. mimo školského programu.

~A5TRC

~ ~LGĺS1ROs~r,~f

~

Ró~ert Marík



Príloha č.2 — zoznam preberaných zamestnancov



Zoznam zamestnancov

Meno a priezvisko Adresa trvalého bydliska Rodné číslo Pracovné zaradenie Vznik pracovného pom~u

Adriana Foltýnková prevádzkový zamestnanec 17.9.2018

- vŠi
SiIvia Morávková hlavná kuchárka 1.1.2002

Anna Kottesová kuchárka 1.1.2002

Oľga Poncerová . pomocná sila v ŠJ 1.9.2020

L

Oľga Galbová J pomocná sila v Ši počas 11.9.2020
zastupovanie

Jana Vlčková pomocná sila v ŠJ 1.9.2017

Ing. Kristína Barcajová vedúca škoískejjedálne 16.9.2019



Príloha Č. 3- vymedzenie nebytových priestorov — predmetu nájmu
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Prílcba ě.4 — sůpis bnutcľnébo majetku— vybavenia predmetu nájmu



1‘~zov miestnosti: Skolská kuchyňa
cOZfldm rnventarnen() maj~~u

Názov nábytku, el‘zariadenia a pod. iČ Počet Poznámka
mraznička 4 11 1
chladnička Profi 1544/330 1
digestor 1000mm 1549/330 1
nadstavec stolový 2361/3 30 1
stál nakladací k umývadlu 2362/330 1
Termos - obal Lol- nerez 2410/330 1
Termos - obal lOl - nerez 2411/330 1
Termos-obaI5l-nerez 2409/330 1
regál/záťažový 1076/330 1
regál/záťažový 1077/330 1
elektrický kotol 412 1
elektrická chladnička 405 1
robot Univerzál 409 1
stál pracovný 3 -zásuvkový 1179/330 1
doska plast - farebná 1181/330 1
doska plast - farebná 1182/330 1
doska plast-farebná 1183/330 1
closka plast - farebná 1184/330 1
doska plast-farebná 1185/330 1
doska plast - farebná 1186/330 1
doska plast-farebná 118i/s30 I
hrniec nerezový 12 1/32 cm 1250/330 1
Hrniec nerezový 35 1/35 cm 1251/330 1
Alarm -ŠJ 1272/330 1
Pračka Fagor 1388/330 1
Strojček na rezanie mäsa 1509/330 1
zásobník na tekuté mydlo 1538/330 1
zásobník na útierky 1543/330 1
digestor 2500 mm 1548/330 ~~__1_
vozík prepravný 1607/330 1
teplomer-vlhkomer 2406/330 1
krájač zeleniny 2506/330 1
konvektomat 8 1
elektrický šporák 9 1
brúska na nože 2659/330 1
kastrčl 45/35 I 2660/330 1
elektrický sporák s elektrickou rúrou 10 1
VáhaT28 150 2668/330 1
kastról40cmxl5cm 2718/330 1
tyčový mixér 2719/330 1
mixér ručný PHILIPS 2848/330 1
odšťavovač na citrusy 2849/330 1
škrabka na zemiakov ŠKBZ 12 3141/330 1
elektrický konvektomat bez čísla 1
ioodstavec pod konvektomat bez čísla 1
elekt. dvojplášť. kotol M-E915 BM KORE bez čísla 1
skriňa chladiaca HR-600 bez čísla 1
skriňa mraziaca CF-900/YBF 9219+roštov bez čísla 1
teleskopická umýv.riadu EHT-8/NHT-8 bez čísla 1
automat. zmákčovač vody SMKME-2OBNT bez čísla 1
váha TS cale RWP 3737 bez čísla 1
teplomer - vlhkomer 2015 bez čísla 1
tácka bez čísla 102
vidlička bez čísla 139
lyžíčka bez čísla 107
miska bez čísla 71
nožík bez čísla 165
pohár bez čísla 88
hlbokýtanier bez čísla 87
plytkýtanier bezčísla 89
džbán bez čísla 3
~ ILči~l~ 1
~)dt‘Vkd fld I)dld(.lL‘ky Liei ČÍ5ld 5
panvica na lievance bez čísla 3
oanva smažiaca 000. PE-40N 4 14 1

Zodpovená osoba: Ing. Kristína Barcajová Podpis;


