
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb 

 
Číslo zmluvy:  

Uzatvorená medzi: 
 
Dodávateľ: ZKM Group s.r.o.,  
  Muškátová 18, 040 11 Košice 
  v zastúpení: Ing.Milan Zakuťanský, konateľ 
  Tel.  
  IČO: 36578860 
   
Odberateľ:  Katolícka univerzita v Ružomberku 
  Námestie A. Hlinku 60 

034 01, Ružomberok 
v zastúpení: prof. Tadeusz Zasepa, PhD., rektor 
tel.:  
fax:  

  IČO: 37801279 
 
 

Článok 1 

Predmet zmluvy 

 
 Predmetom zmluvy je príprava, dodávka a výdaj jedla pre 
zamestnancov a študentov odberateľa v súlade so zmluvnými podmienkami 
dohodnutými v tejto zmluve. Miestom plnenia zmluvy je TF KU v Košiciach, Hlavná 

89. 
 

Článok 2 

Cena a platobné podmienky 

 
Cena hlavného jedla – obeda je dohodnutá na sumu  2,85 €   vrátane DPH. 
Cena večere je dohodnutá na sumu 1,85 €   vrátane DPH. 
 
 Za zamestnancov uhradí odberateľ dodávateľovi dohodnutú sumu na 
základe skutočného odberu obedov za kalendárny mesiac, pričom splatnosť 
faktúr sa dojednáva na 15 dní. 
 Za študentov denného štúdia uhradí odberateľ dodávateľovi štátny 
príspevok vo výške 1,00 €  /30,126 Sk/ vrátane DPH maximálne na dve hlavné 
jedla denne podľa skutočne odobratého počtu jedál. Zvyšok ceny uhradia  
študenti odberateľa priamo dodávateľovi. 



 Pokiaľ takto stanovená cena hlavného jedla nebude zodpovedať 
reálnym nákladom na jeho zhotovenie a dodávku v dôsledku zmien 
cenových predpisov dotýkajúcich sa cien vstupov, má dodávateľ stravy 
právo navrhnúť odberateľovi zmenu tejto zmluvy formou písomného dodatku. 
Ak odberateľ návrh zmeny zmluvy neprijme a neuzavrie dodatok k zmluve, 
dodávateľ má právo ukončiť zmluvný vzťah. 
 

Článok 3 

Podmienky a vykonávanie dodávok 

 

 Dodávateľ ponúka odberateľovi dodávku štyroch druhov jedla 
s polievkou a prílohou. Jedlo je určené na okamžitú konzumáciu. Jedlo zahŕňa 
aj pitný režim. 
 Zamestnanci a študenti si objednávajú stravu prostredníctvom 
elektronického objednávacieho systému v termínoch, ktoré dodávateľ 
zverejní. 
 

Článok 4 

Miesto a čas plnenia 

 

Dodávateľ stravy sa zaväzuje dodať objednané jedlo odberateľovi, 
každý deň v čase  
od 11. 30 - 14.00 obed a v čase 18.00 - 19. 00 večeru. Odberateľ si prevezme 
jedlo na výdajnom mieste dodávateľa v jeho prevádzke v jedálni na Hlavnej 
89 v Košiciach. 
 Táto zmluva sa uzatvára s účinnosťou od 03. 01. 2011 do 31. 12. 2011 
s možnosťou jej ďalšieho predĺženia. 
 

Článok 5 

Kvalita dodávok 

 

Dodávateľ  pripraví chutné jedlá v súlade s receptúrami pokrmov 
a technologických postupov platných v organizáciách verejného stravovania 
tak, aby zodpovedali zásadám správnej výživy. 

 Dodávateľ sa zaväzuje dodržať hmotnosť a množstvá dodaných 
jedál podľa deklarovaných údajov pri objednávaní. 

 
 

Článok 6 

Zmluvné pokuty a náhrady škody 

 



Ak dodávateľ nedodrží kvalitu hotového jedla je povinný na základe 
reklamačného nahlásenia vyslať ihneď oprávneného pracovníka, aby posúdil 
dodržanie noriem pre receptúry a technologické postupy výroby jedál. 
V prípade ich porušenia riešiť dohodou, či bude jedlo vrátené alebo či bude 
poskytnutá zľava. 

Dodávateľ ma právo na úhradu úroku z omeškania v prípade 
omeškania odberateľa s povinnosťou platiť v dohodnutých termínoch vo 
výške 0,03% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

 
 
 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch / každá sa považuje za 
originál/ , z ktorých každá strana obdrží po dvoch exemplároch. 

 
V Košiciach 03. 01. 2011 
 
 
Dodávateľ:      Odberateľ: 

 


