
RÁMCOVÁ  ZMLUVA  O  POSKYTOVANÍ  STRAVOVANIA č. 

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

 

Zmluvné strany: 

 

obchodné meno:  Mesto Stará Ľubovňa 

sídlo:     Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 

IČO:     00 330 167 

bankové spojenie:                  VÚB a.s. 

číslo účtu:    IBAN: SK61 0200 0000 0000 1222 5602 

štatutárny orgán:  PhDr. Ľuboš Tomko, primátor mesta 

kontaktná osoba:  Mgr. Zuzana Holíková, zamestnanec mesta 

  

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

obchodné meno:   

sídlo:      

IČO:        

bankové spojenie:   

číslo účtu:     

zápis v OR:    

štatutárny orgán:   

 

(ďalej len „Dodávateľ“) 

 

Objednávateľ a Dodávateľ, ďalej spolu v texte tiež ako „zmluvné strany“ alebo samostatne ako 

„zmluvná strana“ sa dohodli na uzavretí tejto Rámcovej zmluvy o poskytovaní stravovania (ďalej len 

„zmluva“) s nasledujúcimi ustanoveniami a podmienkami: 

 

 

1 Predmet zmluvy 

 

1.1  Predmetom tejto zmluvy je zo strany Dodávateľa v intraviláne mesta Stará Ľubovňa 

zabezpečenie poskytovania stravovania - obedov formou donášky v pracovných dňoch 

v rozmedzí od 11.00 h- 13.00 h s max. oneskorením, resp. rýchlejšou donáškou obedu do 0,5 h 

k dverám klienta, ktorým sú dôchodcovia s trvalým pobytom v meste Stará Ľubovňa a ktorým 

bolo vyhovené na základe ich žiadosti o poskytovanie stravovania Mestom Stará Ľubovňa (ďalej 

len „klient“). V prípade, že ak klient bude vyžadovať poskytnutie stravy - obedu v priestoroch 

reštaurácie alebo mieste na tom určenom ako výdajňa stravy, Dodávateľ je povinný klientovi to 

umožniť, avšak iba v prípade, ak disponuje predmetnými priestormi, resp. vie predmetné 

priestory zabezpečiť. 

 

1.2 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť výber z obedového menu nasledovne: 

 

 1.2.1 Mäsité jedlo: mäsitá polievka a mäsité hlavné jedlo  

 1.2.2 Nemäsité jedlo: nemäsitá polievka a nemäsité hlavné jedlo 

 1.2.3 Diabetické jedlo: polievka a hlavné jedlo 
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1.3    V prípade, ak z objektívnych príčin nie je zo strany dodávateľa možné zabezpečiť splnenie si 

povinnosti vyplývajúcej mu z bodu 1.1 tohto článku, dodávateľ je aj napriek tejto skutočnosti 

povinný zabezpečiť splnenie povinnosti vyplývajúcej mu z predmetného bodu treťou osobou, 

pričom cena za 1 obed nemôže byť vyššia ako je uvedené v tejto zmluve.  

 

2 Cena a platobné podmienky 

 

2.1 Cena za 1 obed s donáškou predstavuje sumu  ....................... € s DPH. 

 

2.2        Celková cena hodnoty predmetu zmluvy počas trvania tohto zmluvného vzťahu predstavuje  

             sumu ........................ € s DPH. 

 

2.3     Cena za zabezpečenie poskytovania stravovania je dohodnutá podľa zákona č.18/1996 Z. z. o 

cenách, pričom Objednávateľ Dodávateľovi zaplatí za zabezpečenie služby v zmysle bodu 1.1 

tejto zmluvy na základe riadne doručenej faktúry, ktorej súčasťou bude príloha s uvedeným 

menom a priezviskom klienta, počtom jemu vydaných, resp. dodaných obedov za príslušný 

mesiac, celkovou cenou za tieto obedy, počet vydaných jedál v stravovacom zariadení a počet 

dodaných obedov formou donášky. 

 

2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúry je 21 kalendárnych dní odo dňa jej 

riadneho doručenia Objednávateľovi. 

 

2.5 Za riadne doručenie faktúry Objednávateľovi sa rozumie doručenie faktúry prostredníctvom 

pošty v obálke s doručenkou označenej slovom „Faktúra" na korešpondenčnú adresu 

Objednávateľa uvedenú v záhlaví zmluvy, resp. osobne do podateľne Objednávateľa a to do 

piatich pracovných dní od ukončenia predchádzajúceho mesiaca.         

  

3 Vedľajšie dojednania 

 

3.1 Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť klientovi návrh obedového menu vždy na jeden celý týždeň 

vopred a to na každý pracovný deň v danom týždni. Návrh obedového menu poskytne 

Dodávateľ klientovi najneskôr každý štvrtok do 15:00 hod, ktorý predchádza týždňu, ktorého sa 

návrh obedového menu týka. Tento návrh obedového menu je Dodávateľ povinný doručiť 

klientovi v písomnej forme. Výber jedla sa bude realizovať formou zakrúžkovania vybraného 

jedla na daný deň v týždňovom jedálnom lístku a dopísaním mena a adresy klienta. 

 

3.2 Dovoz jedla bude Dodávateľ realizovať predovšetkým v obedároch klientov k dverám ich 

obydlia. Pri donáške klient poskytne prázdny obedár na výmenu.  

 

3.3 Dodávateľ sa zaväzuje umožniť klientovi ľubovoľne kombinovať polievky z mäsitého 

a nemäsitého jedla pri objednávke jedla. 

 

3.4 Dodávateľ vyžaduje zo strany klienta odhlásenie, resp. prihlásenie sa na obed najneskôr deň 

vopred rozvozu obeda do 14.00 hod, o čom bol klient Objednávateľom poučený. 

 

3.5 Objednávateľ požaduje obmieňať ponukové jedlá s minimálne 2- týždenným rozsahom, t. z., že 

rovnaké jedlo môže byť ponukové na jedálnom lístku najskôr po 2 týždňoch. 
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3.6 Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby bol podávaný obed v štandardnej kvalite z kvalitných 

surovín a v  predpísanom množstve, resp. objeme, pri dodržiavaní všetkých hygienických a 

bezpečnostných predpisov. 

 

4 Sankcie 

 4.1     V prípade, že Dodávateľ nenapĺňa predmet zmluvy riadne, včas, v požadovanej  kvalite a 

kvantite, resp. ak Dodávateľ opakovane porušuje napĺňanie predmetu zmluvy,              

Objednávateľ si vyhradzuje právo bezodkladne postupovať v zmysle bodu 5.2 písmeno             b 

tejto zmluvy, nakoľko sa také konanie, resp. opomenutie si plnenia  povinností              

Dodávateľom považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. Náhrada škody tým ale nie je 

dotknutá. 

            

 4.2     V prípade, ak si dodávateľ primárne nesplní svoju povinnosť uvedenú v bode 1.1 tejto  zmluvy, 

vzniká mu následná povinnosť zabezpečiť stravovanie  formou obedu v pracovných dňoch na 

mieste a v čase bližšie špecifikovanom v bode 1.1 prostredníctvom tretej osoby. V prípade, že si 

dodávateľ nesplní svoju následnú povinnosť uvedenú v predchádzajúcej vete, objednávateľ má 

právo od dodávateľa požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 700 € za každý omeškaný 

deň nesplnenia si tejto povinnosti. 

           

5 Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

5.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 01.07.2020 do 31.12.2021.  

 

5.2 Pred uplynutím dohodnutej doby možno tento zmluvný vzťah ukončiť nasledovne: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 

b) okamžitým odstúpením od zmluvy zo strany Objednávateľa v prípade podstatného porušenia 

povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy Dodávateľom, pričom zmluvné strany sa dohodli, že 

akékoľvek porušenie podmienok tejto zmluvy sa bude považovať za podstatné porušenie, 

c) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany s výpovednou dobou 2 mesiace. 

 

5.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť preukázateľne v písomnej forme doručené zmluvnej 

protistrane. Dňom doručenia písomného prejavu vôle odstúpenia od zmluvy jednou zo 

zmluvných strán zmluva zaniká. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie 

nároku na náhradu škody spôsobenej porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

 

5.4 Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými a očíslovanými dodatkami, 

odsúhlasenými a podpísanými oboma zmluvnými stranami. 

 

5.5 Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka 

a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

5.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami, účinnosť 

nadobudne 01.07.2020, pričom predpokladom nadobudnutia jej účinnosti je jej zverejnenie na 

webovom sídle Objednávateľa. 

 

5.7 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží tri rovnopisy a 

Dodávateľ obdrží jeden rovnopis. 

 

5.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, táto predstavuje ich 

pravú, vážnu a slobodnú vôľu a nebola dojednaná v tiesni ani za jednostranne nevýhodných 
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podmienok. Na znak súhlasu zmluvu vlastnoručne podpisujú. 

 

 

Stará Ľubovňa        

 

 

 

 

 

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

         Objednávateľ            Dodávateľ 

 

 

 

 

 


