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ZMLUVA č.  . . . / 2016 
o zabezpečení stravovania  

 uzavretá podľa ust. obch. zákonníka č. 513/1991 Z.z a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

 
Čl. I 

Zmluvné strany 
 

Objednávateľ:   Mestská časť Košice – Nad - jazerom 
                          zastúpený: Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová, starosta 
                          sídlo: Poludníková č. 7, 040 12 Košice 
                          IČO: 00691038 
                          bankové spojenie: VÚB, a. s. Košice 
                          číslo účtu: 14928512/0200 
       
Dodávateľ:        Názov  
                         sídlo spoločnosti:  
                         zastúpený:                                               
                         kontaktná adresa:  
                         IČO:  
                         DIČ:  
                         bankové spojenie:  
                         číslo účtu:  
                         zapísaný v OR SR  

 
Čl. II 

Predmet a účel zmluvy 
 

1. Dodávateľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa (dôchodcov s trvalým pobytom v mestskej 
časti Košice - Nad jazerom  ) osobne zabezpečí vo svojom stravovacom komplexe  v  
mestskej časti  Košice -Nad jazerom na.......................... ulici, súp. č. ........,: 
a)  prípravu, výdaj,  podávanie a možnosť stolovania - konzumácie teplého hlavného  
     jedla (obeda),  
b)  rozvoz - donášku teplého hlavného jedla (obeda)  podľa určenia objednávateľa  na  
     miesta (adresy) stravníkov v Mestskej časti Košice - Nad jazerom 

 
Čl. III 

Cena stravného lístka, platobné podmienky,  
a spôsob úhrady faktúr 

 
   1.  Cena stravného lístka : 
        Cena bez DPH         :                    € 
        DPH  ........... %      :                   €                          
         Cena vrátane DPH  :                     €     
         O zmenu ceny stravného lístka môže dodávateľ požiadať objednávateľa len na základe   
        preukázateľného zvýšenia vstupných cien, a to len v prípade, že toto zvýšenie bude   
         vyššie ako o 10% a k jeho úprave môže dôjsť po vzájomnej dohode oboch zmluvných  
        strán. 
 
 
2.   Objednávateľ bude uhrádzať faktúry dodávateľa bezhotovostným platobným  stykom za  
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      dodané stravné lístky vždy mesačne. Faktúra je splatná do 14 dní   odo dňa jej  doručenia    
      a musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. 
 
3.   Poplatok za rozvoz - donášku stravy bude dodávateľ účtovať priamo konkrétnej osobe  pre  
      ktorú bude donáška vykonaná na základe ich vzájomnej dohody, resp. zmluvy.  
 

Čl. IV 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1.   Tlač a distribúciu stravných lístkov zabezpečí dodávateľ. Predaj stravných lístkov  bude     
      realizovať odberateľ, ktorý ich mesačne bude objednávať u dodávateľa 
2.   Dodávateľ umožní objednávanie obeda vždy najneskôr deň vopred, v čase výdaja stravy. 
3.   Dodávateľ zverejní týždenný jedálny lístok   2   dni vopred na dobre viditeľnom  mieste    
      v priestoroch vlastného stravovacieho komplexu. 
4.   Dodávateľ   zabezpečí   prípravu   obedov,   podávanie  obedov  stolovaním  5x  týždenne,      
      v pondelok až piatok 
       Výdaj obeda bude zabezpečovaný počas pracovných dní takto : 
       - od pondelka do piatku  v čase od 12:00 hod. do 14:00 hod. v jedálni budúceho   
         dodávateľa  

  - od pondelka do piatku rozvoz - donášku stravy pre hendikepovaných dôchodcov v čase    
    od 11:30 do 13:00 hod.  

5.   Dodávateľ  sa zaväzuje poskytovať stravu v kvalite zodpovedajúcej  normám  platným pre  
poskytovanie stravovacích služieb.  

6.   Dodávateľ  spracuje  a  vydá  prevádzkový  poriadok  stravovacieho  komplexu,  ktorý  
      sa zaväzuje zverejniť na viditeľnom mieste v stravovacom komplexe. 
7.   Vykonávanie kontroly za objednávateľa: 

právo vstupu do stravovacieho komplexu za účelom vykonania kontroly prevádzky za 
objednávateľa majú : starosta, zástupca starostu, kontrolór, prednosta miestneho úradu , 
vedúci sociálneho oddelenia. 

 8.  Dodávateľ priebežne zabezpečuje príslušné povolenia potrebné pre prevádzkovú činnosť   
      stravovacieho komplexu. 
10. Dodávateľ je povinný pri plnení predmetu zmluvy postupovať v zmysle platných  
      právnych predpisov a tieto riadne dodržiavať. 
11. Dodávateľ  na  základe  objednávky  odberateľa  dodá  stravné  lístky  do  5  dní od  jej    
      obdržania. 
12 Dodávateľ sa zaväzuje umožniť stravníkom denne výber z troch jedál v štruktúre  denného  
     jedálneho menu : 

a) jedlo mäsité a polievka 
b) jedlo podľa výberu budúceho dodávateľa a polievka 
c) jedlo bezmäsité podľa výberu budúceho dodávateľa a polievka 

  
 

Čl. V 
Doba trvania zmluvy 

 
      Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01. 01. 2017 do  31.12.2017.  

 
 
 
 

Čl. VI 
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Ukončenie zmluvy 
 

1. Tento zmluvný vzťah môže byť ukončený: 
a) dohodou zmluvných strán 
b) bez  udania  dôvodu s  3  mesačnou  výpovednou  lehotou,  ktorá  začína  plynúť prvým  
    dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane 

 

Čl.VII 

Zmluvné pokuty  
 

         V prípade, že dodávateľ je v omeškaní s dodávkou stravných lístkov, objednávateľ je 
oprávnený účtovať si od neho zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z  hodnoty nedodaných 
stravných poukážok. 
         V prípade, že objednávateľ je v omeškaní úhrady faktúry za dodané stravné poukážky je 
dodávateľ oprávnený účtovať si od neho zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty 
neuhradenej čiastky. 

 
Čl. VIII 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Na právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú ustanovenia Obchodného 
zákonníka. 

2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať výlučne písomne a so súhlasom oboch 
zmluvných strán. 

3. Zmluva bude zverejnená po jej  podpise zmluvnými stranami na webovom sídle MČ 
Košice – Nad jazerom a účinnosť nadobudne deň po tomto zverejnení. 

4. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán  obdrží 
po dva exempláre. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že majú plnú spôsobilosť k uzavretiu tejto zmluvy, že si 
zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 
Čl. IX 

Prílohy k zmluve 
 
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 

Príloha č.1  -  Alternatívne zloženie stravnej jednotky - obeda 
Príloha č.2  -  Zoznam  druhov jedál - obedov z ktorých  bude dodávateľ štandardne  
                       zostavovať jedálny lístok.  
 
V Košiciach ....................................                                V Košiciach ...................................... 
 
Objednávateľ :                                                                 Dodávateľ : 
 
 
                                                            
.........................................................                                 .......................................................... 
   Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová 
                    starosta 
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Príloha č.1 k Zmluve č.  . . . / 2016 o zabezpečení stravovania.  
Alternatívne zloženie stravnej jednotky - obeda 

 
 

Denná stravná jednotka bude alternatívne pozostávať z: 
 
1. polievka  0,35 l 

 
2. hlavné jedlo mäsité obsahuje 120 g netučného mäsa v surovom stave  

alebo  
hlavné jedlo bezmäsité, múčne, zeleninový tanier ako hlavné jedlo o váhe 350g, 

 
3. príloha – zemiaky 300g, ryža 190g, halušky 225g, cestoviny 225g, knedľa parená kysnutá 

130g a chlieb 20 g podľa charakteru hlavného jedla 
 

4. šalát alebo kompót o hmotnosti 150g, resp. 1 ks ovocie, alebo múčnik 
 

5. nealkoholický nápoj 0,2 l 
       
 
 
 
V Košiciach ....................................                                V Košiciach ...................................... 
 
 
 
Objednávateľ :                                                                  Dodávateľ : 
 
 
 
 
.........................................................                                 ..........................................................      
Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová                                                                       
                      starosta 
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Príloha č.2 k Zmluve č.  . . . / 2016 o zabezpečení stravovania.  
Zoznam  druhov jedál - obedov z ktorých  bude dodávateľ štandardne zostavovať jedálny lístok.  
 
Názov  Hmotnosť / objem  
(jedla/prílohy/šalátu/kompótu/nápoja a pod.                                              (g, l a pod.) 

1. 

2. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach ....................................                                V Košiciach ...................................... 
 
 
 
Objednávateľ :                                                                  Dodávateľ : 
 
 
 
 
 
.........................................................                                 .......................................................... 
   Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová                                                                       
                      starosta 
 
 


