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Rámcová zmluva o poskytovaní služieb  
 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)  

medzi zmluvnými stranami: 
 
 

 
Objednávateľ: 
 
Obec Veľké Dvorníky 
Sídlo:  Hlavná ulica 190/16, 929 01 Veľké Dvorníky 
IČO: 00 305 375, DIČ:  2021129957 
Štatutárny zástupca: PhDr. Ján Ürögi, starosta 
(ďalej len ako „ objednávateľ “) 
 
a 
   
Dodávateľ: 
Iveta Szabóová 
 
E- mail na dourčenie objednávok:  
(ďalej len ako „ dodávateľ “) 
 
( objednávateľ a dodávateľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“ ) za nasledujúcich podmienok: 
 

 

I.  Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom tejto rámcovej zmluvy je úprava vzájomných vzťahov medzi zmluvnými stranami  pri zabezpečovaní 
stravovania prostredníctvom dodávky stravy.  

2. Na účely tejto zmluvy  za stravu sa považuje tepelne upravené hlavné jedlo a teplá polievka s minimálnym  gramážami  
komodít :  polievka-  0,33 l, mäso - 100 g, ryby - 120 g, múčne jedlo - 350 g, šalát - 350 g, prílohy - 200 g. 

3. Rámcová zmluva sa bude realizovať na základe čiastkových  objednávok. Objednávky o dodávke stravy bude objednávateľ 
zadávať priebežne počas trvania platnosti a účinnosti tejto rámcovej zmluvy. 

 
II. Miesto plnenia, odberné miesta a termín plnenia 

 
1. Dodávku stravy zabezpečuje dodávateľ  na adrese: Vrakúň č. ... .denne v dňoch pondelok až piatok  v časovom intervale 

od 11.00 hod. do 11.30 hod.  odovzdaním  stravy v teplom stave zástupcovi objednávateľa   v jednorazových plastových 
obaloch určených na prevoz stravy.  

2. Dodávateľ dodá stravu objednávateľovi na základe písomnej alebo e-mailovej objednávky  objednávateľa zaslanej  
najneskôr k poslednému  dňu mesiaca   ohľadne celého  nasledujúceho kalendárneho mesiaca  s presne uvedeným 
počtom stravníkov. 

3. Dodávateľ bude pri plnení svojich zmluvných povinnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a  garantuje 
objednávateľovi kvalitu a hygienickú nezávažnosť stravy v zmysle vyhlášky MZ SR č 533/2007 Z.z. o podrobnostiach a 
požiadavkách na zariadenie spoločného stravovania v platnom znení a v zmysle ostatných všeobecne záväzných právnych 
predpisov Slovenskej republiky.  

4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť dodávateľovi všetku nevyhnutne potrebnú súčinnosť na realizáciu predmetu zmluvy.   
 

 

III. Kúpna cena a platobné podmienky 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena jednej stravy  ( hlavné jedlo  a polievka ) činí 3,60 €  (   slovom: tri eurá a šesťdesiat 

centov ). 

2. Dodávateľ na základe objednávok objednávateľa do  10. dňa každého  kalendárneho  mesiaca vystaví zálohovú faktúru na 

celý objednaný  objem stravy  za daný mesiac.  Zálohová faktúra je splatná do 5 dní odo dňa jej doručenia 

objednávateľovi.  
3. Dodávateľ k poslednému dňu tohto ktorého mesiac je povinný vystaviť  a doručiť  objednávateľovi vyúčtovaciu faktúru na 

ktorej  sa  uvádza celkový objem skutočne dodanej stravy za fakturačný mesiac a  ktorá musí mať náležitosti daňového 

dokladu. Faktúry budú doručované v dvoch vyhotoveniach na adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Ak 

faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra dodávateľovi 

vrátená. Ak dodávateľ po vrátení faktúry predloží novú faktúru, v takom prípade začne plynúť nová 14dňová lehota 

splatnosti faktúry poje opätovnom doručení objednávateľovi.  
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IV. Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. Dodávateľ zodpovedá za riadne, včasné, odborné a kvalifikované plnenie predmetu zmluvy  

2. Dodávateľ sa  zaväzuje:  

a. oznámiť bez zbytočného odkladu objednávateľovi prípadné omeškanie dohodnutej lehoty plnenia predmetu 

zmluvy; 

b.  vykonávať na požiadanie objednávateľa konzultácie s príslušnými poverenými zamestnancami objednávateľa pre 

kvalitné zabezpečenie realizácie predmetu zmluvy. 

3. Objednávateľ sa ďalej zaväzuje: 

a. prevziať dodanú stravu od dodávateľa, prevzatie stravy bude vykonané a potvrdené podpismi poverených 

zamestnancov zmluvných strán; 

b. zaplatiť dodávateľovi dohodnutú cenu dodanej  stravy podľa tejto zmluvy. 

   
V. Doba trvania zmluvy 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu od 09.01.2023 do 30.06.2023. 

2.  Zmluvy zaniká: 

a. dohodou zmluvných strán k dohodnutému dňu, 

b. výpoveďou objednávateľa alebo dodávateľa.  

3.  Objednávateľ môže vypovedať túto zmluvu, ak:  

a. dodávateľ poruší povinnosť zabezpečovať dodávku stravy v kvalite a množstve stanovenej objednávateľom, poruší 

povinnosť zabezpečovať hygienicky nezávadnú stravu, alebo ak dodávaná strava nezodpovedá podmienkam 

stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky  

b. dodávateľ stratí spôsobilosť prevádzkovať uvedenú činnosť.  

4.  Dodávateľ môže vypovedať túto zmluvu, ak odberateľ je v omeškaní s úhradou ceny dodávateľovi za plnenie predmetu 

zmluvy a ak objednávateľ nezjedná nápravu ani v dodatočnej lehote, ktorú mu dodávateľ poskytol v písomnom 

oznámení. Primeraná dodatočná lehota nesmie byť kratšia ako 7 kalendárnych dní. 

5. Výpovedná lehota je 1 mesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď 

doručená druhej zmluvnej strane. 

 

VI. Spoločné a záverečné ustanovenia  

1. Zmluva nadobúda platnosť a stáva sa právne záväznou pre zmluvné strany dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami 
oboch zmluvných strán. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení. 

2.  Akúkoľvek zmenu obsahu tejto zmluvy je možné vykonať iba formou písomného a očíslovaného dodatku podpísaného 
štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.  

3. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté inak, vzájomné vzťahu zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky.  

4. Spory túkajúce sa tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou a vzájomným rokovaním. Ak 
dohoda nie je možná pre riešenie sporov z tejto zmluvy, požiadajú sa o riešenie príslušné všeobecné súdy Slovenskej 
republiky.  

5.  Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa je vyjadrená v tejto zmluve je slobodná a vážna, zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za 
nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto zmluvou 
zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi na tejto zmluve. 

6.  Zmluva je vyhotovená v 4 identických rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 rovnopisy a dodávateľ 2 rovnopisy. 
7.  Ak sú niektoré ustanovenia tejto zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia nebude tým dotknutá právna 

účinnosť ostatného obsahu zmluvy, predmetné ustanovenia sa nahradia platnými ustanoveniami, ktoré sa čo najviac 
blíži účelu sledovanému zmluvnými stranami. Rovnakým spôsobom budú vyplnené prípadné medzery v zmluve. 

 
Vo Veľkých Dvorníkoch, dňa 09.01.2023 
 
Objednávateľ:                                                                                                                        Dodávateľ: 
 
...........................................                                                                                                  ........................................... 
Obec Veľké Dvorníky 
PhDr. Ján Ürögi, starosta 


