
Rámcová zmluva o spolupráci a o odbere hotových jedál 

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

(ďalej len „Zmluva“) 

 

medzi 

 

Dodávateľ:   Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 

  Nemoničná 986, 017 26 Považská Bystrica 

  IČO: 00 610 411 

  IČ DPH: SK 2020705038 

  Zast.: MUDr. Igor Steiner, MPH – riaditeľ 

  Bankové spojenie: Štátna pokladnica  

IBAN: SK53 8180 0000 0070 0051 0467 

  (ďalej len „odberateľ“) 

 

a 

 

Odberateľ:   Stredná odborná škola 

Ul. slovenských partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica 

IČO: 42 141 443  

IČ DPH: SK 2022670661 

Zast.: Ing. Ján Kunovský – riaditeľ 

  (ďalej len „dodávateľ“) 

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

 

Článok I 

Predmet zmluvy 

 

1. Touto Zmluvou si zmluvné strany rámcovo upravujú podmienky spolupráce pri príprave a 

dodávke hotových jedál dodávateľom, v priestoroch a na zariadeniach dodávateľa, zo surovín 

dodávateľa, a to všetko pre zamestnancov odberateľa v období od 24.12.2022 do 01.01.2023 

v počte 30 – 40 obedov na jeden deň (ďalej len „predmet zmluvy“).  

 

2. Dodávateľ sa zaväzuje na základe tejto Zmluvy a na základe konkrétnej dennej 

objednávky odberateľa pripraviť a dodať odberateľovi požadovaný počet hotových jedál za 

cenu dohodnutú v čl. II bod. 1 tejto Zmluvy, ktoré pripraví na svojich zariadeniach, svojimi 

zamestnancami a zo svojich surovín. 

 

3. Odberateľ sa zaväzuje poskytnúť dodávateľovi za účelom naplnenia predmetu tejto 

Zmluvy všetku potrebnú súčinnosť, zabezpečiť prepravu hotových jedál na vlastné náklady 

a zaplatiť dodávateľovi za dodané hotové jedlá odplatu vo výške, ktorá je dohodnutá v tejto 

Zmluve. 

 

 



Článok II 

Platobné podmienky 

 

1. Odplata za 1 porciu hotového jedla pre odídencov z Ukrajiny ubytovaných na školskom 

internáte u odberateľa (čl. I bod 2 tejto Zmluvy) je medzi zmluvnými stranami dohodnutá na 

sumu vo výške 3,33 EUR bez DPH (t.j. 4,00 EUR s DPH). 

 

2. Táto odplata za dodané jedlo bude uhradená odberateľom bezhotovostne na účet 

zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, a to v lehote 30 dní od doručenia faktúry 

odberateľovi. Daňový doklad - faktúru - vystaví dodávateľ odberateľovi len 1x, a to po 

uplynutí doby účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr do 15.01.2023. 

 

Článok III 

Osobitné dojednania o príprave a dodávke hotových jedál 

 

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

základe čiastkových denných objednávok odberateľa, ktoré tento uskutoční najneskôr do 

07:00 hod. pre príslušný kalendárny deň, pričom objednávka bude obsahovať vždy presný 

počet požadovaných hotových jedál podľa druhu, a bude dodávateľovi doručená e-mailom 

prostredníctvom zodpovedných zamestnancov: 

a) za dodávateľa: Dana Hrnčíková, vedúca kuchyne, tel. č.: 0907981490 , e-mail: 

dana.hrncikova@nemocnicapb.sk, a  

b) za odberateľa: Mgr. Marianna Ferencová, vedúca jedálne, tel. č.: 0904137732, e-mail: 

kuchyna.sou@gmail.com.   

 

2. Dopravu všetkých hotových jedál od dodávateľa si každý deň zabezpečí odberateľ vo 

vlastnej réžii, vlastnými prepravnými a dopravnými zariadeniami a na vlastné náklady, pričom 

dodávateľ sa zaväzuje pripraviť objednané hotové jedlá k odberu vždy každý deň o 11:00 hod.  

 

3. Dodávateľ sa zaväzuje pri plnení predmetu Zmluvy postupovať s odbornou 

starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy. Právo na 

zaplatenie dohodnutej a vyfakturovanej sumy za realizovanú dodávku mu vzniká až po 

riadnom splnení jeho záväzkov. 

 

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. Ak je 

podmienkou nadobudnutia účinnosti Zmluvy jej predchádzajúce zverejnenie v zmysle 



platných právnych predpisov, nadobudne Zmluva účinnosť najskôr dňom nasledujúcim po dni 

jej zverejnenia v rozsahu a spôsobom určeným platným právnym predpisom. Zmluvné strany 

sa dohodli, že povinnosť zverejniť Zmluvu podľa predchádzajúcej vety má odberateľ. 

Dodávateľ so zverejnením Zmluvy súhlasí. 

 

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

originálu, pričom jedno vyhotovenie obdrží odberateľ a jedno vyhotovenia dodávateľ. 

 

4. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to na obdobie od 24.12.2022 do 01.01.2022. 

Platnosť Zmluvy je možné po vzájomnej dohode zmluvných strán písomným dodatkom 

predĺžiť. 

 

5. Zmeny a dodatky tejto Zmluvy musia mať písomnú formu. 

 

6. Pokiaľ nie je v Zmluve výslovne dohodnuté inak, právne vzťahy zmluvných strán sa riadia 

touto Zmluvou a objednávkami na jej základe uzatvorenými, ďalej príslušnými ustanoveniami 

slovenského právneho poriadku, najmä zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. 

 

7. Všetky spory vznikajúce z tejto Zmluvy budú zmluvné strany riešiť priateľským 

spôsobom. Pokiaľ by priateľská dohoda v riešení sporov nebola dosiahnutá, budú sa tieto 

spory riešiť pred príslušnými súdnymi orgánmi. 

 

8. 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 02.12.2022 

 

 

 

 

_____________________________________  _________________________________ 

MUDr. Igor Steiner, MPH – riaditeľ      Ing. Ján Kunovský – riaditeľ 

dodávateľ             odberateľ 

                    


