
RÁMCOVÁ ZMLUVA 
o poskytovaní stravovacích služieb  uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 

Obchodného zákonníka v platnom znení 
 

Čl. I 
Zmluvné strany 

 
Dodávateľ:   Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice,  
Sídlo:    Garbiarska 4, 040 01  Košice 
Štatutárny zástupca:   Mgr. Zdena Sloviková, riaditeľka  
Zástupca na rokovanie 
vo veciach prevádzkových: Jana Hojnošová, vedúca stravovacieho úseku 
IČO:     00 696 871 
DIČ:     2020786405 
IČ DPH:   Nie je platcom DPH 
Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s. 
IBAN:     SK84 5600 0000 0005 0235 1003 
 
(ďalej len „dodávateľ“) 
    a 
 
Objednávateľ:  Mestská časť Košice - Sever 
Sídlo:   Festivalové námestie 2, 040 01 Košice 
Štatutárny zástupca:  Ing. František Ténai, MBA, starosta 
IČO:     00 690 929 
DIČ:   2020762964 
Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s. 
IBAN:    SK24 5600 0000 0005 6952 4001 
 (ďalej len „objednávateľ“)  
                         

Čl. II 
Predmet  zmluvy 

 
1. Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností objednávateľa a dodávateľa pri 

zabezpečovaní teplého hlavného jedla – obedov pre prijímateľov opatrovateľskej služby 
objednávateľa v domácom prostredí. Predpokladaný počet predstavuje cca  60 obedov na 
deň. 

2. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať dohodnutý počet obedov pre prijímateľov sociálnej 
služby denne. Obedy budú balené v jednorazových obaloch samostatne. Obaly zabezpečí 
na vlastné náklady objednávateľ. Počet a druh odoberaných jedál sa bude zabezpečovať 
na základe telefonickej objednávky jeden deň vopred. 

 
 
 

Čl. III 
Doba trvania zmluvy 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní od 01.04.2022 do 31.03.2023. 
2. Zmluvný vzťah podľa tejto zmluvy je možné skončiť: 

 
a) uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená, 



b) písomnou dohodou zmluvných strán ku ktorémukoľvek dňu, 
c) výpoveďou zmluvných strán v písomnej forme bez udania dôvodu. Výpovedná lehota 

je 1 mesiac a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení 
výpovede druhej strane. 

 
 

Čl. IV 
Čas a miesto plnenia podľa zmluvy 

 
1. Dodávateľ bude poskytovať plnenie predmetu zmluvy - troch druhov teplého hlavného 

jedla počas pracovných dní (pondelok – piatok), v čase od 10:30 do 11:15 hod. 
2. Miesto plnenia: Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4, 040 01 Košice. 
3. Rozvoz obedov pre prijímateľov opatrovateľskej služby Mestskej časti Košice – Sever bude 

na vlastné náklady zabezpečovať objednávateľ. 
4. Dodávateľ zabezpečí poskytnutie stravovania: 

a) racionálna diéta určená pre prijímateľov opatrovateľskej služby pozostávajúca 
z teplého hlavného jedla - obeda, 

b) šetriaca diéta určená pre prijímateľov opatrovateľskej služby pozostávajúca z teplého 
hlavného jedla - obeda, 

c) diabetická diéta určená pre prijímateľov opatrovateľskej služby pozostávajúca 
z teplého hlavného jedla – obeda. 
 
 

Čl. V 
Platobné podmienky 

 
1. Hodnota stravy podľa tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov. 
O zmenu ceny stravného lístka môže dodávateľ požiadať objednávateľa v prípade zmeny 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 212 o úhradách, spôsobe určenia a 
platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy 
mesta, v prípade preukázateľného zvýšenia vstupných cien, v prípade preukázateľného 
zvýšenia nákladov súvisiacich s plnením predmetu zmluvy a k jej úprave môže dôjsť po 
vzájomnej dohode oboch zmluvných strán. 

2. Nominálna hodnota poskytovanej stravy pri racionálnej diéte je      3,00 €. 
3. Nominálna hodnota poskytovanej stravy pri šetriacej diéte je          3,00 €. 
4. Nominálna hodnota poskytovanej stravy pri diabetickej diéte je       3,00 €.  
5. Dodávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí vo vlastnom mene a na vlastný účet pre 

objednávateľa predmet zmluvy – poskytnutie obedov pre prijímateľov Opatrovateľskej 
služby Mestskej časti Košice – Sever v súlade s platnými právnymi predpismi a touto 
zmluvou a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas dodaný predmet zmluvy od dodávateľa 
v mieste plnenia podľa článku IV. bod 2. prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu na 
základe vystavenej faktúry. 

6. Faktúry za dodanú stravu budú vystavované dodávateľom mesačne po uplynutí mesiaca. 
Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia a musí obsahovať všetky náležitosti  daňového 
dokladu. 

 
 

Čl. VI 
Podmienky plnenia podľa zmluvy 

 
1. Dodávateľ  sa  zaväzuje  poskytovať  predmet plnenia v kvalite zodpovedajúcej normám  



platným pre poskytovanie stravovacích služieb. 
2. Zaslanie jedálneho lístka zabezpečuje dodávateľ.  Dodávateľ je povinný doručiť 

objednávateľovi týždenný jedálny lístok najneskôr do stredy do 13:00 hod. v 
predchádzajúcom týždni. 

 
 

Čl. VII 
Osobitné ustanovenia 

 
1. Bližšie podmienky hlásenia počtu stravníkov a času nahlasovania a odhlasovania stravy na 

jednotlivé dni dohodnú príslušní zástupcovia objednávateľa a dodávateľa jeden deň 
vopred do 13:00 hod. Dodávateľ umožní upresnenie počtu objednaného množstva obedov 
najneskôr do 08:00 hod. v deň výdaja jedla. 

2. Kontaktné osoby: 
za objednávateľa: vodič OS,  tel. č.: 0905 644 233, 
za dodávateľa: vedúci stravovacieho úseku, tel. č.: 055 796 65 11, 0907 719 458  e-mail: 
stravovaci.usek@sspmk.sk 

 
 

Čl. VIII 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva sa uzatvára bez verejného obstarávateľa podľa zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa ust. § 1 ods. 
(12) sa tento zákon nevzťahuje na podlimitnú zákazku a zákazku s nízkou hodnotou, 
ktorej predmetom je v písm. q) dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo 
poskytnutie služby, ktorých odberateľom je verejný obstarávateľ a dodávateľom verejný 
obstarávateľ, ktorý priamo dodáva tovar, uskutočňuje stavebnú prácu alebo poskytuje 
službu. 

2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať výlučne písomnou dohodou zmluvných 
strán. 

3. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch,  pričom každá zo zmluvných strán dostane po 2 
rovnopisy.  

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, 
najskôr však 1.4.2022. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali a jej obsahu plne porozumeli. Zmluva 
bola spísaná na základe ich slobodnej vôle, jej text je zrozumiteľným vyjadrením ich 
slobodne a vážne prejavenej vôle, zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu pripájajú svoje podpisy. 

 
 
V Košiciach dňa  21.3.2022     V Košiciach dňa 22.3.2022 
 
 
Za dodávateľa:                                                        Za objednávateľa: 
 
 
 „Podpísané“            „Podpísané“ 

......................................                                          .........................................                                                      
   Mgr. Zdena Sloviková                                               Ing. František Ténai, MBA 
           riaditeľka              starosta   


