
Rámcová zmluva o  poskytovaní stravovania pre klientov Zariadenia opatrovateľskej 
služby uzatvorená podľa ustanovení § 269 ods.2 Obchodného zákonníka  

(ďalej len „zmluva“) 
 

Čl. I 
Zmluvné strany 

 
Dodávateľ:   Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 
Sídlo:    Garbiarska 4, 040 01  Košice 
Štatutárny zástupca:   Mgr. Zdena Sloviková, riaditeľka  
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:     00690929 
DIČ:   2020762964 
Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s. 
IBAN:    SK24 5600 0000 0005 6952 4001 
 
(ďalej len „objednávateľ“) 
(spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“) 
 

 
Vyššie uvedené zmluvné strany uzatvárajú túto rámcovú zmluvu o zabezpečení spoločného 
stravovania na základe výnimky zo zákona podľa § 1 ods. 13 písm. q) zákona č. 343/2015 
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.  
 
 

Čl. II 
Predmet  zmluvy 

 
1. Predmetom zmluvy je poskytovanie celodennej stravy v zmysle § 17 ods. 4 zákona č. 

448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov dodávateľom pre prijímateľov 
sociálnej služby umiestnených v zariadení objednávateľa – Zariadenie opatrovateľskej 
služby, Ťahanovské riadky č. 91, 040 01 Košice (ďalej len „ZOS“). 

2. Dodávateľ sa zaväzuje dovážať a poskytovať stravu pre maximálne 15 prijímateľov 
sociálnej služby denne. Počet a druh odoberaných jedál sa bude zabezpečovať na základe 
telefonickej objednávky jeden deň vopred. 
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Čl. III 
Doba trvania zmluvy 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, počnúc dňom účinnosti zmluvy podľa čl. VIII. 

bodu 3. zmluvy do 30.06.2023. 
2.  Zmluvný vzťah podľa tejto zmluvy môže byť ukončený: 

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 zmluvnej strane. 

 
Čl. IV 

Čas a miesto plnenia podľa zmluvy 
 

1. Dodávateľ bude poskytovať plnenie predmetu zmluvy denne (pondelok – nedeľa), v čase: 
raňajky/desiata od 07:00 do 08:30 hod., obed/olovrant od 11:30 do 13:00 hod., večera/II. 
večera od 16:00 do 17:30 hod. 

2. Miesto plnenia: Zariadenie opatrovateľskej služby, Ťahanovské riadky č. 91, 040 01 
Košice. 

3. Dodávateľ zabezpečí poskytnutie stravovania: 
a) celodenná stravná jednotka – racionálna a šetriaca diéta, určená pre prijímateľov 

sociálnej služby, pozostávajúca z raňajok, desiaty, obeda, olovrantu a večere, 
b) celodenná stravná jednotka – diabetická diéta, určená pre prijímateľov sociálnej 

služby, pozostávajúca z raňajok, desiaty, obeda, olovrantu, večere, II. večere. 
 
 

Čl. V 
Platobné podmienky 

 
1. Výška úhrady za stravovanie – jednotková cena jedla (vrátane režijných nákladov a 

dovozu), je dohodnutá nasledovne: 
 

a) Racionálna a Šetriaca strava 
 

Strava (podiel v % z celodennej 
stravnej jednotky) 

Stravná 
jednotka 
vrátane 

režijných 
nákladov v 

€/deň 

Dovoz 
stravy v 

€/deň 

Celková cena 
stravy v €/deň 

raňajky      12% 0,75 0,12 0,87 
desiata        9% 0,56 0,09 0,65 
obed          45% 2,81 0,45 3,26 
olovrant      9% 0,56 0,09 0,65 
večera       25% 1,56 0,25 1,81 
Spolu 6,24 1,00 7,24 
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b) Diabetická strava 

 

Strava (podiel v % z celodennej 
stravnej jednotky) 

Stravná 
jednotka 
vrátane 

režijných 
nákladov v 

€/deň 

Dovoz 
stravy v 

€/deň 

Celková cena 
stravy v €/deň 

raňajky      12% 0,75 0,12 0,87 
desiata        9% 0,56 0,09 0,65 
obed          45% 2,81 0,45 3,26 
olovrant      9% 0,56 0,09 0,65 
večera       25% 1,56 0,25 1,81 
II. večera 0,20 - 0,20 
Spolu 6,44 1,00 7,44 

 
 
2. Faktúry za dodanú stravu budú vystavované dodávateľom mesačne, po uplynutí mesiaca, 

v ktorom bola strava dodaná. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia a musí 
obsahovať všetky náležitosti  daňového dokladu. 

3. O zmenu ceny stravného 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 zvýšenia vstupných cien, v prípade zvýšenia nákladov súvisiacich 
s prípravou, resp. s dodaním predmetu zmluvy alebo aj z iného dôvodu. 

 
Čl. VI 

Podmienky plnenia podľa zmluvy 
 

1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať predmet plnenia v kvalite zodpovedajúcej normám 
platným pre poskytovanie stravovacích služieb, vrátane diétnej stravy.  

2. Dovoz bude zabezpečený v termo nádobách určených na rozvoz stravy.  
3. Vytlačenie a distribúciu jedálneho lístka pre ZOS zabezpečuje dodávateľ. Dodávateľ je 

povinný doručiť objednávateľovi týždenný jedálny lístok  najneskôr do 13:00 hod. 
posledného pracovného dňa predchádzajúceho týždňa. 

 
Čl. VII 

Osobitné ustanovenia 
 

1. Bližšie podmienky hlásenia počtu stravníkov a času nahlasovania a odhlasovania stravy 
na jednotlivé dni dohodnú osobne príslušní zástupcovia objednávateľa a dodávateľa jeden 
deň vopred do 13:00 hod. Dodávateľ umožní upresnenie počtu objednaného množstva 
stravy najneskôr do 08:00 hod. v deň výdaja jedla (mimo raňajok a desiaty). 

2. Kontaktné osoby: 
za objednávateľa: hlavná sestra ZOS, tel. č.: 0917 909 013, 
za dodávateľa: vedúca stravovacieho úseku, tel. č.: 055 /796 65 11, 0907 719 458 e-mail: 
stravovaci.usek@sspmk.sk 
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Čl. VIII 

Záverečné ustanovenia 
 

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

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

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť po dni jej zverejnenia na webovom sídle Centrálneho registra zmlúv 
(www.crz.gov.sk ) v súlade s § 5a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám v spojení   
s § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu plne porozumeli, 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: 29.06.2022    V Košiciach, dňa:  29.06.2022 
 
 
Za objednávateľa:                                                                 Za dodávateľa: 
 
 
 
 
 
 
 „Podpísané“       „Podpísané“ 
 
 
.................................................                                              ............................................... 

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


