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ZMLUVA o poskytovaní služby - stravovanie zamestnancov 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb.  Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov 
 
 

Čl. 1.  Zmluvné strany 
 

1. Objednávateľ: Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 
 sídlo:  Rastislavova 43, 041 91  Košice 

IČO:   36 603 350 
 DIČ:   2022124159 

bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky 
IBAN :                           SK14 1111 0000 0014 2503 2002 
v zastúpení:  MUDr. Tomáš Sieber, MPH, predseda predstavenstva 

   Ing. Eva Milá, podpredseda predstavenstva 
   MUDr. Igor Jenčo, MPH, člen predstavenstva 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. : SA, vložka č. 1371/V 
(ďalej len  „objednávateľ“) 

 
  
2. Poskytovateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 

sídlo:                    Rastislavova  43, 041 90 Košice 
IČO:   00 606 707 
DIČ:   2021141969 
bankové spojenie:  Štátna pokladnica , Radlinského 32, 810 05 Bratislava 
IBAN :  SK09 8180 0000 0070 0028 0593 
BIC/SWIFT :       SPSRSKBA 

 v zastúpení :   MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD, MPH, riaditeľ     
 Štátna príspevková organizácia zriadená Zriaďovacou listinou vydanou MZ SR č. 1842/1990 – A/I – 2 zo dňa 
18.12.1990                                                                                                                      

(ďalej len  „poskytovateľ“) 
 

Čl. 2.  Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie stravovacích služieb poskytovateľom pre  objednávateľa a to pre zamestnancov  
objednávateľa v rozsahu dennej stravnej dávky  -  obedu  v pracovných dňoch  pre jedného zamestnanca objednávateľa 
(ďalej  aj ako „predmet plnenia“). 

2. Špecifikácia a podmienky predmetu plnenia  sú uvedené v prílohe č. 1. tejto zmluvy.  
3. Objednávateľ sa zaväzuje  za poskytnutý predmet plnenia  zaplatiť cenu   vo výške a spôsobom uvedeným v čl. 5. tejto 

zmluvy. 
4. Poskytovateľ sa zaväzuje pripraviť  a dodať predmet plnenia  v súlade s technologickými a hygienickými postupmi podľa 

pokynov a nariadení vydaných MZ SR.   
5. Predpokladaný rozsah predmetu plnenia (počet porcií obedov)  počas trvania zmluvy je 50 000 obedov. 
6. Akákoľvek zmena špecifikácie a podmienok predmetu plnenia, v závislosti od požiadaviek objednávateľa , ako aj zmena 

iných  zmluvných podmienok uvedených v tejto zmluve zmluvné strany dohodnú vo forme dodatkov (dodatkov) k tejto 
zmluve. 
 

Čl. 3.  Čas a miesto plnenia zmluvy 
 

1.  Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť predmet plnenia - obedy pre zamestnancov objednávateľa v súlade s podmienkami 
uvedenými v prílohe č. 1 k tejto zmluve. 

2. Miestom plnenia zmluvy  je  jedáleň pre zamestnancov poskytovateľa v areáli poskytovateľa na Rastislavovej ul. č. 43, 
Košice. 
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Čl. 4.  Doba platnosti  zmluvy 
 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to 12 mesiacov odo dňa jej účinnosti.  
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť po zverejnení 

v Centrálnom registri zmlúv dňom 17.3.2023. V prípade, že zmluva nebude zverejnená pred 17.3.2023, nadobudne účin-
nosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

3. Zmluvné strany sú oprávnené ukončiť trvanie tejto zmluvy pred uplynutím doby, na ktorú bola dohodnutá, a to : 
 a/   dohodou oboch zmluvných strán , 
 b/  výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany  a to bez uvedenia dôvodov s 2- mesačnou výpovednou lehotou, pričom 

výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpo-
vede druhej zmluvnej strane. 

 c/ odstúpením od zmluvy z dôvodu závažného porušenia ustanovení tejto zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán. 
Odstúpenie je účinné uplynutím  30-dňovej lehoty odo dňa doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy 
druhej zmluvnej strane. 

4. Za závažné porušenie tejto zmluvy zo strany objednávateľa sa považuje neuhradenie faktúry v lehote splatnosti mini-
málne 2-krát za sebou. 

5. Za závažné porušenie tejto zmluvy zo strany poskytovateľa sa považuje nedodržanie podmienok uvedených v prílohe č. 
1 k tejto zmluve . 

6. Poskytovateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť z dôvodov uvedených v čl. 5. bod 8. tejto zmluvy. 
 

Čl. 5.  Cena a platobné podmienky 
 

1. Cena za predmet plnenia je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zák. č. 18/1996 Z. z.  v znení neskorších predpi-
sov a  zahŕňa v sebe všetky náklady poskytovateľa  súvisiace s plnením predmetu zmluvy  

2. Predpokladaná celková cena  za celý predmet plnenia počas  doby trvania zmluvy podľa čl. 4 bod 1 tejto zmluvy  pri 
predpokladanom množstve dennej stravnej dávky ( obeda) 25 000 ks je: 
Celková  cena bez DPH: 127 250,00 €, 
Sadzba DPH 10 %, 
Celková cena s DPH:  139 975,00 €. 
Jednotková cena  bez DPH :   5,09 €. 
Uvedená cena nezahŕňa cenu jednorázového obalu na jedlo. 

3. Cenu predmetu plnenia je možné počas doby  trvania zmluvy meniť (smerom nahor alebo nadol ) len na základe legisla-
tívnych zmien súvisiacich s predmetom plnenia  a to vo forme písomných dodatkov k tejto zmluve. 

4. Objednávateľ  sa zaväzuje  uhradiť  cenu podľa bodu 2. tohto článku na základe  faktúry vystavenej  poskytovateľom  a to  
1-krát mesačne    do 15 dní odo dňa riadneho  dodania plnenia , najneskôr však do piateho pracovného dňa v mesiaci, 
nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bolo plnenie poskytnuté.  

5. Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Prílohou faktúry je rozpis po-
skytnutého plnenia za fakturované obdobie, ktorý obsahuje najmä  meno zamestnanca objednávateľa a počet dennej 
stravnej dávky (obedov) za daný mesiac. 

6. Faktúry musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle úst. zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov.  

7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa bodu 6. tohto článku zmluvy, objednávateľ je oprávnený vrátiť 
ju poskytovateľovi na opravu alebo doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej 
faktúry objednávateľovi. 

8. Poskytovateľ je oprávnený  zmeniť cenu predmetu plnenia uvedenú  v bode 1. tohto článku, o čom je povinný vopred 
písomne upovedomiť objednávateľa. V prípade, že  sa zmluvné strany na zmene ceny nedohodnú, je poskytovateľ 
oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť podľa čl. IV. bod 3  písm. c/ tejto zmluvy.  Zmena ceny (nový cenník) podľa tohto 
bodu vyžaduje formu písomného dodatku k tejto zmluve. 
 
 

Čl. 6.  Spôsob plnenia 
 

1.  Objednávanie stravy pre zamestnancov objednávateľa sa realizuje prostredníctvom  elektronického objednávacieho sys-
tému stravy poskytovateľa. 

2.  Poskytovateľ umožní zamestnancom objednávateľa prístup do elektronického objednávacieho systému stravy poskyto-
vateľa, pričom sa využívajú identifikačné karty zamestnancov objednávateľa (tieto identifikačné karty vydáva pre svojich 
zamestnancov objednávateľ). Zamestnanec objednávateľa si vyberie obed  podľa jedálneho lístka a následne v jedálni 
poskytovateľa vyznačí prostredníctvom  elektronického systému svoj výber. 
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3.  Identifikačné karty zamestnancov objednávateľa sú neprenosné a neprevoditeľné. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, 
aby tieto identifikačné karty neboli zamestnancami zneužité na iný účel. 

 
 

Čl. 7.  Osobitné ustanovenia  
 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že všetky činnosti podľa tejto zmluvy bude vykonávať v hygienicky vyhovujúcej kvalite pre 
zabezpečenie bezpečnej a hygienickej prevádzky v zmysle pokynov a nariadení vydaných MZ SR. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať predmet plnenia osobne t.j. vlastnými zamestnancami,  na vlastnú zodpovednosť 
za podmienok  podľa tejto  zmluvy.  

3. Poskytovateľ sa zaväzuje: 
- používať hygienické a čistiace prostriedky vyhovujúce hygienickým normám SR, 
- dodržiavať predpisy OBP a PO. 

4. Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi potrebnú súčinnosť a všetky potrebné informácie za účelom riadneho 
plnenia zmluvy. 

5. Poskytovateľ vyhlasuje, že je oprávnený a spôsobilý poskytovať služby podľa tejto zmluvy na základe oprávnenia, ktorým 
disponuje, ako aj na základe osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov SR  platných pre predmet plnenia. 

6. Poskytovateľ vyhlasuje, že má zavedený a prevádzkovaný systém HACCP v zmysle Smernice európskej komisie č. 
93/43/EEC o hygiene výroby požívatín. 

7. Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať Potravinový kódex SR pri zavedení a prevádzkovaní systému HACCP ako „Správna 
výrobná prax“ alebo ekvivalentné predpisy. 

8. Poskytovateľ je povinný oprávnenia/povolenia, na základe ktorých je oprávnený a spôsobilý poskytovať službu podľa 
tejto zmluvy, udržiavať v platnosti počas celej doby trvania zmluvy. Nedodržanie tohto ustanovenia sa považuje za zá-
važné porušenie jeho zmluvných povinností (čl. 4. bod 3. písm. c/ tejto zmluvy). 

9. Zmluvné strany sa dohodli,  že pohľadávku, ktorá vznikne z tohto zmluvného vzťahu poskytovateľovi ako veriteľovi, po-
skytovateľ  nepostúpi tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa ako dlžníka. Písomný súhlas 
za objednávateľa je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán. Postúpenie pohľadávok poskytovateľom bez predchá-
dzajúceho písomného súhlasu objednávateľa je neplatné s odkazom na § 525 ods. 2 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník, v znení neskorších predpisov. Porušenie povinností uvedené v tomto bode je považované za  závažné poru-
šenie tejto zmluvy. 

10. Poskytovateľ  sa zaväzuje, že nevykoná bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa ako dlžníka, žiadny 
právny úkon, ktorým by bola alebo ktorého dôsledkom by bola alebo mohla byť zmena v osobe poskytovateľa ako veri-
teľa, ktorý mu umožňuje platná právna úprava o zabezpečení záväzku, najmä nie však výlučne, pohľadávku nezaloží ako 
majetok, neprijme ponuku ručenia alebo bankovej záruky, nepristúpi k dohode o započítaní pohľadávok so svojim verite-
ľom a to vo vzťahu k pohľadávkam, vrátane príslušenstva, ktoré ku dňu platnosti tejto zmluvy existujú a ktoré v budúcnosti 
vzniknú z ich akéhokoľvek vzájomného zmluvného vzťahu poskytovateľovi  ako veriteľovi a objednávateľovi  ako dlžní-
kovi. Zmluvné strany sa dohodli, že akýkoľvek právny úkon poskytovateľa ako veriteľa vedúci k zmene v osobe veriteľa 
je bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa  ako dlžníka absolútne neplatný. Súhlas za objednávateľa 
je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán. Porušenie povinnosti uvedené v tomto bode je  považované za  závažné 
porušenie tejto zmluvy. 

11. Kontaktná osoba objednávateľa pre účely plnenia tejto zmluvy je : Mgr. Martin Brunclík, MBA, riaditeľ pre investičné 
plánovanie, rozvoj a prevádzku,  tel. kontakt : +421 55 6135 115, e-mail adresa : brunclik@vou.sk.  

12. Kontaktná osoba kupujúceho pre účely plnenia tejto zmluvy je : MVDr. Miroslav Sučko, vedúci Oddelenia stravovania,  e-
mail adresa:  miroslav.sucko@unlp.sk, tel. č. +421 905216975. 

 
 

Čl. 8.  Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluvné strany prehlasujú, že v čase uzavretia tejto zmluvy im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili alebo 
vylučovali uzavretie tejto zmluvy alebo ktoré by mohli byť vážnou prekážkou k jej splneniu. 

2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy sú možné len na základe dohody oboch zmluvných strán a to vo forme pí-
somných dodatkov k tejto zmluve. 

3. Právne vzťahy osobitne v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb.  Obchodný 
zákonník, v znení neskorších predpisov a ďalšími súvisiacimi predpismi SR. 

4. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú včas oznámiť  všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy 
druhej zmluvnej strane. 

5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy  je Príloha č. 1 – Špecifikácia podmienok  - stravovanie zamestnancov. 

mailto:brunclik@vou.sk
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6. Táto zmluva je  vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie. 
 
 
V Košiciach, dňa .......................                                                      V Košiciach , dňa ........................ 
 
 
Za poskytovateľa :            Za objednávateľa :  
 
 
 
__________________________________                                              ________________________________ 
 MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH    MUDr. Tomáš Sieber, MPH             
 riaditeľ                  predseda predstavenstva 
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice    Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 
 
 
 
 
                                                    ________________________________ 
         Ing. Eva Milá     
                    podpredseda predstavenstva 
         Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 
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PRÍLOHA č. 1 
ŠPECIFIKÁCIA PODMIENOK  -  STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV  

Zabezpečenie stravovania – obedov  pre zamestnancov objednávateľa formou elektronického objednávacieho sys-
tému stravy v priestoroch poskytovateľa, a to v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách 
na zariadenie spoločenského stravovania a v zmysle Potravinového kódexu SR pri zavedení a prevádzkovaní systém u 
HACCP ako „Správna výrobná prax“, alebo ekvivalentných predpisov. 
1. Rozsah stravy 

• Poskytovateľ bude pripravovať a poskytovať obedy pre zamestnancov podľa jedálneho lístka, ktorý musí byť objed-
návateľovi k dispozícii najneskôr posledný pracovný deň pred kalendárnym týždňom, pre ktorý je určený – pripúšťa 
sa aj v elektronickej podobe. 

• Kvalita, zloženie, gramáž ako aj ďalšie postupy prípravy jedla musia zodpovedať požiadavkám v zmysle platných 
predpisov. 

• Dostupnosť obedov počas 7 dní v týždni; 

• Poskytovateľ zabezpečí výber z 2 hlavných jedál v rozsahu: 
- 1x mäsitá strava s prílohou 
- 1x bezmäsitá strava 

• Poskytovateľ poskytne k hlavnému jedlu minimálne polievku, príp. nápoj, zákusok alebo ovocie. 
2. Spôsob dodania, objednávania a zrušenia stravy 

• Objednávateľ pripúšťa v dňoch pracovného voľna a počas štátnych sviatkov dodať zamestnancom objednávateľa na 
obed len jeden druh jedla. 

• Objednávateľ pripúšťa v zmysle noriem správnej výrobnej praxe v pracovných dňoch 1x mesačne dodať zamestnan-
com objednávateľa na obed len jeden druh jedla. 

• Objednávateľ pripúšťa v zmysle noriem správnej výrobnej praxe v priebehu mesiaca najviac jeden sanitačný deň, 
počas ktorého sa obedy zamestnancom objednávateľa neposkytnú. 

• Objednávateľ nezabezpečuje stravovanie zamestnancov donáškou obedov do priestorov objednávateľa. 

• Podávanie obedov: 
- od 12,00 hod. do  14.00 hod. – pondelok až piatok  
- od 12.00 hod. max. do 13.00 hod. – sobota a nedeľa 

• Možnosť objednávania obedov najneskôr v predchádzajúci deň. Možnosť zrušenia objednávky  najneskôr do 8.00 
hod. dňa dodania obeda. 

• Poskytovanie stravy prostredníctvom elektronického objednávacieho systému stravy poskytovateľa za využitia iden-
tifikačných kariet zamestnancov objednávateľa, ktoré svojim zamestnancom vydáva objednávateľ.. 

• Predpokladaný počet obedov  (predpokladaný rozsah plnenia zmluvy) je 50 000 obedov počas doby platnosti zmluvy 
podľa čl. 4 bod 1 tejto zmluvy. Skutočný rozsah plnenia - počet obedov bude závisieť od prevádzkových potrieb 
objednávateľa. 

 
 

3. Ďalšie požiadavky: 

• Poskytovateľ má k dispozícií priestory na prevádzkovanie priestorov, v ktorých zabezpečuje prípravu a vydávanie 
stravy a je držiteľom platného povolenia Úradu verejného zdravotníctva na prevádzkovanie priestorov alebo ekviva-
lentného dokladu. 


