
Rámcová zmluva o kúpe hotových jedál 

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

(ďalej len „Zmluva“) 

Zmluvné strany 

Predávajúci:  Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 

 Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica 

 IČO: 00 610 411 

 IČ DPH: SK 2020705038 

 MUDr. Igor Steiner, MPH, riaditeľ 

 (ďalej len „predávajúci“) 

a 

 

Kupujúci:  Bc. Karol Janík 

 

 

 (ďalej len „kupujúci“) 

     (ďalej aj spoločne len ako „strany tejto Zmluvy“ alebo „Zmluvné strany“) 

 

Článok I 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto Zmluvy je na jednej strane záväzok predávajúceho, že na základe objednávok 

kupujúceho mu vo svojej jedálni vydá objednané hotové jedlo a poskytne všetky s tým súvisiace 

služby. Na druhej strane je predmetom tejto zmluvy záväzok kupujúceho objednávať si 

u predávajúceho v pracovných dňoch po dobu účinnosti tejto Zmluvy hotové jedlá, preberať si ich 

v jedálni predávajúceho a zaplatiť za ne dohodnutú kúpnu cenu.  

 

Článok II 

Podmienky dodania hotových jedál 

1. Predávajúci vydá pri podpise tejto Zmluvy kupujúcemu na jeho meno vystavenú čipovú kartu 

v počte 1 kus, ktorá/-é bude/-ú slúžiť na realizáciu jednotlivých denných objednávok hotových jedál, 

pričom sa na karte/kartách bude zaznamenávať počet objednaných a odobratých hotových jedál 

v kalendárnom mesiaci. 

2. Všetky dodávky hotových jedál podľa čl. I tejto Zmluvy sa budú realizovať na základe 

čiastkových denných objednávok, ktoré uskutoční kupujúci prostredníctvom čipovej karty/čipových 

kariet najneskôr do 14:00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa na nasledujúci pracovný deň, a to 

v kiosku, ktorý bude umiestnený v priestoroch jedálne predávajúceho. 

3. Výdaj hotových jedál sa bude realizovať v jedálni predávajúceho, a to vždy v pracovných dňoch 

v čase od 12:00 hod. do 14:00 hod. 

 

Článok III 

Kúpna cena a platobné podmienky 

1. Poplatok za vydanie prvej čipovej karty na meno kupujúceho, príp. poplatok za prvé vydanie 

viacerých čipových kariet pre zamestnancov kupujúceho je medzi Zmluvnými stranami dohodnutý na 

sumu vo výške 5,00 EUR/karta.  

2. Cena jednej porcie hotového jedla je medzi Zmluvnými stranami dohodnutá na sumu vo  výške 

3,75EUR bez DPH, ku ktorej je potrebné pripočítať 20% DPH vo výške 0,75 EUR. Výsledná cena 

jednej porcie je 4,50 EUR s DPH. 



3. Poplatok za stratu čipovej karty a následné vydanie každej ďalšej čipovej karty je medzi 

Zmluvnými stranami dohodnutý na sumu vo výške 15,00 EUR/karta.  

4. Poplatok za vydanie čipovej karty (či už prvej alebo každej ďalšej), ako aj kúpna cena za 

objednané hotové jedlá bude kupujúcemu zo strany predávajúceho vyúčtovaná vždy mesačne pozadu 

riadne vystavenou faktúrou, ktorej splatnosť bude 14 dní.  

5. Podkladom pre fakturáciu budú údaje z elektronického Informačného systému pre  stravovaciu 

prevádzku predávajúceho s názvom „FONS Akord Diet“, s čím kupujúci podpisom tejto Zmluvy 

vyslovene súhlasí, pričom rozhodujúci je počet objednaných (nie odobratých) jedál. 

6. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že predávajúci je oprávnený 1x ročne zvýšiť kúpnu cenu 

jednej porcie hotového jedla uvedenú v bode 2. tohto článku tejto zmluvy, v dôsledku zvýšenia 

nákladov na prípravu jedál, ktoré musia byť odôvodnené. Toto zvýšenie vykoná predávajúci formou 

jednostranného písomného oznámenia, ktoré doručí kupujúcemu, a kupujúci má po dobu 30 

kalendárnych dní od doručenia oznámenia právo odstúpiť od tejto zmluvy – ak však toto svoje právo 

kupujúci nevyužije, má sa zato, že so zvýšením ceny súhlasí. 

 

Článok IV 

Záverečné ustanovenia 

1. V prípade, že niektoré ustanovenia tejto Zmluvy sú, alebo sa stanú neúčinnými, zostávajú ostatné 

ustanovenia tejto Zmluvy účinné. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť neúčinné ustanovenia tejto 

Zmluvy ustanoveniami inými, účinnými, ktoré svojím obsahom a zmyslom zodpovedajú najlepšie 

obsahu a zmyslu ustanovení pôvodných, neúčinných. 

2. Táto Zmluva je platná a účinná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

3. Zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých obe majú právnu silu originálu, 

pričom jedno vyhotovenie obdrží predávajúci a jedno vyhotovenia kupujúci. 

4. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú, a to počnúc dňom 20.06.2022. 

5. Túto zmluvu môže kedykoľvek ukončiť ktorákoľvek zo zmluvných strán, a to písomnou 

výpoveďou aj bez uvedenia dôvodov s 1-mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť od 

prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 

6. Všetky zmeny tejto Zmluvy musia byť vykonané vo forme písomných a číslovaných dodatkov, 

ktoré podpíšu obe zmluvné strany. 

7. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia a prehlasujú, že zodpovedá ich 

slobodnej vôli a nebola dojednaná v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, na 

dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

V Považskej Bystrici, dňa 20.06.2022 

 

 

_____________________________________  _________________________________ 

NsP Považská Bystrica         Bc. Karol Janík 

MUDr. Igor Steiner, MPH – riaditeľ     kupujúci 

predávajúci                         

       


