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 Rámcová dohoda o poskytnutí služieb 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov  

 

medzi 

 

1.Objednávateľ': Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice  

Zastúpený:  MUDr. Milan Maďar, MPH – generálny riaditeľ 

  MUDr. Peter Linkesch  -  medicínsky riaditeľ 

  Ing. Roman Švarc – ekonomický riaditeľ   

Sídlo:  Rastislavova 43,  041 90 Košice 

IČO:  00 606 707  

DIČ:   2021141969 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica  

Číslo účtu, IBAN:     SK06 8180 0000 0070 0028 0550   

Kontakt, tel:              MUDr. Tomáš Andráš,MBA  

e-mail:                       tomas.andras@unpl.sk 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

2. Poskytovateľ: Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice  

zastúpený: PaedDr. Tatiana Švecová , riaditeľka 

IČO: 00521965 

DIČ: 2020927920 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  

Číslo účtu: 7000211862/8180 

IBAN: SK39 8180 0000 0070 0021 1862 

Kontakt, tel: PaedDr. Tatiana Švecová, 055/6415 181, 0917 622 140 

e-mail: skola@ssske.sk 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

(spolu ďalej len „zmluvné strany“) 

 

Preambula 

 

Poskytovateľ má v správe nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Terasa, 

zapísanú na LV č. 7085 ako stavba so súpisným číslom 399 na parcele č. 1466/5 

Nehnuteľnosť je umiestnená na ulici Trieda SNP 104, 040 11  Košice (ďalej len „ubytovacie 

priestory“). Poskytovateľ je na základe príkazu predsedu č. 23/2020 zo dňa 15.04.2020  

určený podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhý bod zákona č. 179/2011 Z. z o hospodárskej 

mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových 

situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, za subjekt 

hospodárskej mobilizácie, ktorý má povinnosť v súvislosti s ohrozením zdravia druhého 

stupňa z dôvodu ochorenia COVID – 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území 

Slovenskej republiky, poskytnúť ubytovanie zdravotníckemu personálu počas trvania 

dobrovoľnej alebo nútenej karantény. 
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Článok I. 

Predmet rámcovej dohody 

 

1. Predmetom rámcovej dohody je záväzok poskytovateľa poskytnúť osobám určeným 

objednávateľom (ďalej len „ubytovaná osoba“), na základe objednávky objednávateľa 

prechodné ubytovanie a s ním spojené služby, ktorými sú zabezpečenie stravy 3 x denne -

raňajky, obed, večera, (ďalej len „služby“) vo svojom ubytovacom zariadení: Školský 

internát Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice, 040 11  a záväzok objednávateľa 

za riadne a včas poskytnuté ubytovacie služby poskytovateľovi zaplatiť odplatu podľa 

platobných podmienok uvedených v článku III.  tejto rámcovej dohody.  

2. Poskytovateľ sa zaväzuje počas trvania rámcovej dohody zabezpečiť objednávateľovi 

ubytovacie priestory v počte  48 izieb, čo predstavuje  240 lôžok.  

 

Článok II. 

Miesto a spôsob plnenia 

 

1. Miestom plnenia poskytovanej služby je ubytovací priestor špecifikovaný v článku I. bod 

1 tejto rámcovej dohody.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že služby budú poskytované na základe objednávok, ktoré 

zašle objednávateľ poskytovateľovi. 

3. Objednávka na poskytnutie služby bude doručená poskytovateľovi formou e-mailu, 

najneskôr 24 hodín pred začiatkom uskutočnenia poskytovanej služby. Objednávateľ sa 

zaväzuje v objednávke špecifikovať počet osôb, počet izieb a uviesť osobitné požiadavky, 

napr. v prípade, ak ubytovaná osoba má predpísané diétne stravovanie. 

 

 

Článok III. 

Cena a platobné podmienky 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za poskytnuté služby sa bude uhrádzať iba za 

stravovanie. 

2. Cena podľa  článku III. bod. 1 tejto rámcovej dohody je určená vo výške 15 €/ubytovaná 

osoba. V cene je zahrnuté stravovanie pre ubytovanú osobu 3 x  denne čo zahŕňa raňajky, 

obed, večeru a strava bude vydávaná v hygienicky nezávadných jednorazových obaloch. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ nebude od objednávateľa vyžadovať 

preddavok ani zálohy pri plnení predmetu rámcovej dohody. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že cena bude objednávateľom uhradená na základe faktúry, 

ktorú vystaví poskytovateľ.  

5. Splatnosť faktúry je 15 dní odo dňa doručenia faktúry, a to za podmienky, že faktúra 

obsahuje náležitosti daňového dokladu podľa ustanovenia § 71 zákona  222/2004 Z. z. 

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

6. Ak faktúra nebude obsahovať stanovené náležitosti alebo v nej budú uvedené nesprávne 

údaje, tak je objednávateľ oprávnený takúto faktúru vrátiť. Pokiaľ objednávateľ vráti 

faktúru z vyššie uvedených dôvodov, tak lehota splatnosti sa prerušuje a nová lehota 

splatnosti začína plynúť doručením riadnej faktúry. 
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7. Platba faktúry podľa tejto rámcovej dohody bude uskutočňovaná bezhotovostným 

prevodom na účet poskytovateľa uvedený v príslušnej faktúre. Cena podľa tejto rámcovej 

dohody sa považuje za zaplatenú dňom jej pripísania na účet poskytovateľa. 

 

Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje ubytovacie priestory odovzdať ubytovanej osobe v stave 

spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť jej nerušený výkon práv spojených 

s ubytovaním.  

2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že oboznámi ubytovanú osobu s ubytovacím poriadkom, 

platným hygienicko-epidemiologickým režimom, ktorý je určený v priestoroch 

poskytovateľa služby a so všeobecnými právnymi predpismi na ochranu pred požiarmi. 

3. Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby ubytovaná osoba dodržiavala ubytovací 

poriadok a dodržiavala prísny hygienicko-epidemiologický režim, ktorý je  určený 

v priestoroch poskytovateľa služby. 

4. Objednávateľ zodpovedá za škodu, ktorú poskytovateľovi spôsobí ubytovaná osoba. 

 

Článok V. 

Doba trvania a skončenie zmluvného vzťahu 

 

1. Rámcová dohoda  je uzavretá na dobu určitú a to ku dňu odvolania príkazu predsedu č. 

23/2020 zo dňa 15.04.2020, ktorým bol poskytovateľ určený za subjekt hospodárskej 

mobilizácie, najneskôr do 31.12.2020. 

2. Zmluvné strany môžu skončiť zmluvný vzťah:  

a) písomnou dohodou alebo  

b) písomným odstúpením od rámcovej dohody z dôvodov podstatného porušenia 

zmluvných ustanovení alebo porušenia zákonných ustanovení; odstúpiť od rámcovej 

dohody môže ktorákoľvek zo zmluvných strán a účinky odstúpenia nastanú dňom jeho 

doručenia druhej zmluvnej strane. 

3. Poskytovateľ má nárok jednostranne písomným oznámením zúžiť predmet rámcovej 

dohody uvedenej v čl. I ods. 2 a to najmä v odôvodnených prípadoch, kedy 

objednávateľ nevyužíva zazmluvnenú kapacitu ubytovacích priestorov v prospech 

iných objednávateľov alebo subjektov.  

 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa služby 

a v Centrálnom registri zmlúv.  

2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto rámcovej dohody je  možné vykonať iba  formou 

očíslovaných písomných dodatkov podpísaných zmluvnými stranami. 

3. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
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4. Rámcová dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán 

obdrží  jedno vyhotovenie. 

6.  Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce právne významné skutočnosti podľa 

tejto zmluvy si budú doručovať poštou, formou doporučenej zásielky alebo osobne. 

Písomnosťou obsahujúcou právne významné skutočnosti sa na účely tejto zmluvy rozumie 

najmä odstúpenie od zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná korešpondencia 

sa bude zasielať na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ zo zmluvy nevyplýva 

inak. Až do okamihu doručenia písomného oznámenia o zmene kontaktnej adresy sa 

považuje za adresu určenú na doručovanie adresa uvedená v záhlaví zmluvy. 

7. Pri doručovaní prostredníctvom pošty sa zásielka považuje za doručenú dňom jej doručenia 

na adresu podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy. Za deň doručenia zásielky 

sa považuje aj  deň,  v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú 

zásielku prevziať, alebo deň vrátenia sa nedoručenej zásielky späť odosielateľovi, i keď sa 

adresát o obsahu zásielky nedozvedel. Listina adresovaná zmluvnej strane, ktorá je 

doručovaná osobne, sa považuje za doručenú tejto strane okamihom, keď túto prevezme 

alebo ju odmietne prevziať.  

8. Pri doručovaní prostredníctvom e-mailu sa písomná objednávka považuje za doručenú 

momentom jej prijatia poskytovateľom služby. 

9. Zmluvné strany vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že táto rámcová dohoda nebola 

uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, jej jednotlivým ustanoveniam 

porozumeli, tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle a zaväzujú sa ich 

dobrovoľne plniť. 

 

 

V .........................  dňa .....................      V Košiciach  dňa ........................ 

 

Objednávateľ:       Poskytovateľ: 

 

 

 

 

 

 

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