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Rámcová zmluva o zabezpečení spoločného stravovania  

uzatvorená podľa ustanovení § 269 ods.2 Obchodného zákonníka  

 

I. 

Zmluvné strany 

 

 

Dodávateľ:   Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 

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 – Sídlisko Ťahanovce 

Sídlo:   Americká trieda 15, 040 13 Košice 

Štatutárny zástupca:  Mgr. Ing. Miloš Ihnát, starosta  

IČO:     00 691 071 

DIČ:   2020762986 

Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN:    SK09 5600 0000 0065 1543 9001 

(ďalej len objednávateľ) 
 

 

II. 

Predmet rámcovej zmluvy 

 

 Predmetom rámcovej zmluvy (ďalej len zmluvy) je poskytovanie stravovania - obedov 

dodávateľom pre objednávateľa, konkrétne pre dôchodcov a ťažko zdravotne postihnutých 

občanov (ďalej len stravníkov) s trvalým pobytom v Mestskej časti Košice – Sídlisko 

Ťahanovce (ďalej len MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce), v jedálni stravovacieho 

zariadenia Strediska sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4, 040 01 Košice, pokiaľ 

sa strany nedohodnú inak.  

 

 

III. 

Čas plnenia 

 

 Dodávateľ poskytne plnenie predmetu zmluvy denne, 7 dní v týždni, na priamu 

konzumáciu v jedálni dodávateľa alebo do vlastných prepravných nádob v čase od 12.30 

hod. do 13.30 hod. stravníkovi, ktorý sa preukáže stravným lístkom označeným 

objednávateľom a spôsobom určeným poskytovateľom v mieste poskytovania obedov.  
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IV. 

Platobné podmienky 

 

1.   Cena stravného lístka: 3,00 € 

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.  V zmysle § 26 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkony súvisiace s 

prípravou stravy – režijné náklady na stravovanie budú poskytované odplatne.  

 

3.  Výška úhrady za stravovanie – cena obeda vrátane režijných nákladov pre stravníkov, 

ktorým sa poskytuje sociálna služba v jedálni je stanovená nasledovne:  

 

Racionálna, šetriaca a diabetická diéta: 3,00 € 

 

4.   Dodávateľ dodá stravné lístky objednávateľovi na základe písomnej objednávky.  

5.  Objednávateľ uhradí cenu stravných lístkov na základe faktúry dodávateľa do 14 dní odo 

dňa jej doručenia prevodným príkazom na účet poskytovateľa. 

6.  Pri zmene ceny stravného lístka, prípadne pri ukončení zmluvných vzťahov, dodávateľ 

príjme späť nepoužité lístky s tým, že rozdiel v cene bude uhradený zmluvnej strane, 

ktorej vznikol. Výmenu alebo vrátenie stravných lístkov uskutoční objednávateľ 

hromadne za všetkých svojich stravníkov v dohodnutom termíne.  

   

V. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Tlač a distribúciu stravných lístkov zabezpečí dodávateľ. Predaj stravných lístkov bude 

realizovať objednávateľ, ktorý ich bude objednávať u dodávateľa. Objednávateľ 

opečiatkuje zakúpené stravné lístky pečiatkou príslušnej mestskej časti.  

2. Dodávateľ umožní objednávanie obeda vždy najneskôr 2 dni vopred, v čase výdaja stravy. 

3. Dodávateľ zverejní týždenný jedálny lístok 2 dni vopred na dobre viditeľnom mieste v 

priestoroch vlastného stravovacieho komplexu a webovom sídle Strediska sociálnej 

pomoci mesta Košice (www.sspmk.sk). 

4. Dodávateľ zabezpečí možnosť výberu obeda minimálne z troch druhov jedál v zložení: 

polievka, druhé jedlo, vhodná príloha, obloha a chlieb podľa druhu obeda a nealkoholický 

nápoj. 

5. Dodávateľ zabezpečí prípravu obedov, podávanie obedov 7x týždenne. Výdaj obeda bude 

zabezpečovaný počas týždňa od pondelka do nedele: na priamu konzumáciu v jedálni 

dodávateľa alebo do vlastných prepravných nádob v čase od 12.30 hod. do 13.30 hod. 

6. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať predmet plnenia v súlade so zásadami zdravej výživy, s 

prihliadnutím na vek a zdravotný stav klientov, ktorým sa stravovanie poskytuje v kvalite 

zodpovedajúcej normám platným pre poskytovanie stravovacích služieb. 

7. Vykonávanie kontroly za objednávateľa: 

- právo vstupu do stravovacieho komplexu za účelom vykonania kontroly prevádzky za 

objednávateľa má osoba poverená starostom MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce. 
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8.  Dodávateľ priebežne zabezpečuje príslušné povolenia potrebné pre prevádzkovú činnosť 

stravovacieho komplexu. 

9.  Dodávateľ je povinný pri plnení predmetu zmluvy postupovať v zmysle platných 

právnych predpisov a tieto riadne dodržiavať. 

10. Dodávateľ na základe objednávky objednávateľa poskytne stravné lístky do 5 dní od 

jej obdržania. 

11.  Dodávateľ sa zaväzuje umožniť stravníkom denne výber z troch druhov diét:  

a) racionálna diéta 

b) šetriaca diéta 

      c) diabetická diéta 
12. Počet stravníkov bude cca 30 mesačne, počet sa nedá presne určiť, nakoľko sa vždy mení, 

záleží koľko stravníkov sa odstravuje za dané obdobie, objednávateľ toto nevie ovplyvniť.  

 

VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1.  Zmluvné strany dohodli trvanie tejto zmluvy na dobu určitú, a to na 12 mesiacov odo dňa 

nadobudnutia účinnosti zmluvy.  

2.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.  

3. Túto zmluvu možno ukončiť dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou jednej zo 

zmluvných strán. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť od prvého dňa bežného 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.  

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

strán.  

5.  Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho dostane 2 dodávateľ a 2 objednávateľ.  

6. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola 

dohodnutá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej 

vôle, určite, vážne a zrozumiteľne. 

  

 

 

V Košiciach dňa                                                  V Košiciach dňa                      

 

 

Odberateľ:         Dodávateľ:   

    

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................                                     ......................................................... 

         Mgr. Ing. Miloš Ihnát                        Mgr. Zdena  Sloviková  
                 starosta                       riaditeľka  

 

 


