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Dodatok č. 4 

 

k  Zmluve o zabezpečení stravovania pre dôchodcov 

uzavretej dňa 12. 6. 2019 podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 

513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „dodatok“)  
 

 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

 

Objednávateľ: Mestská časť Košice – Sídlisko Ťahanovce 

Sídlo:   Americká trieda 15, 040 13 Košice 

Zastúpený:  Mgr. Ing. Miloš Ihnát, starosta  

IČO:                         00691071 

DIČ:   2020762986 

IČ DPH:  nie je platcom DPH  

E-mail:  mutah@tahanovce.sk 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN:   SK09 5600 0000 0065 1543 9001 

 

(ďalej len „objednávateľ“)  

     

 

Dodávateľ:  Gastroservis MM, s.r.o. 

Sídlo:   Hurbanova1835/6, 040 01 Košice  

Miesto prevádzky: Jedáleň Vojvodská, Vojvodská 5, 040 01 Košice 

Zastúpený:  Marek Mruz, konateľ 

IČO:    465 314 83 

DIČ:   202341519 

IČ DPH:  SK202341519 

E-mail:  mruz@restaurak.sk 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s 

IBAN:   SK81 1100 0000 0029 2087 1000 

(ďalej len „dodávateľ“)  

(objednávateľ a dodávateľ ďalej aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

Čl. II 

Predmet dodatku 

 

1. Predmetom tohto dodatku je zmena ceny stravného lístka uvedenej v článku  III.  

    bod 1. Zmluvy o zabezpečení  stravovania pre dôchodcov uzavretej dňa 12. 6. 2019. 

2. Znenie článku III. bod 1. predmetnej Zmluvy sa mení nasledovne : 

         Cena stravného lístka je: bez DPH      2,70 € 

                                                  DPH 20 %        0,54 € 

                                                  s DPH               3,24 €  
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3 . Zmluvné strany sa dohodli, že predaj nepoužitých stravných lístkov stravníkom 

zakúpených za cenu 2,95 € za jeden stravný lístok, t. j. za cenu dohodnutú v predmetnej 

Zmluve podpísanej zmluvnými stranami 12. 6. 2019, bude objednávateľ naďalej realizovať  

za cenu 2,95 € za stravný lístok  až do ich vypredania. 

  

Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o zabezpečení  stravovania pre 

dôchodcov uzavretej dňa 12. 6. 2019 vrátane jej dodatku č.1 podpísaného zmluvnými 

stranami dňa 12. 6. 2020, dodatku č. 2 podpísaného zmluvnými stranami 11. 6. 2021 

a dodatku č. 3 podpísaného zmluvnými stranami 14. 6. 2021. 

2. Ustanovenia predmetnej Zmluvy o zabezpečení  stravovania pre dôchodcov uzavretej dňa 

12. 6. 2019, ktoré nie sú dodatkom č. 1, dodatkom č. 2, dodatkom č. 3 a týmto dodatkom 

dotknuté, zostávajú aj naďalej platné a účinné v ich pôvodnom znení. 

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť nadobúda deň po jeho zverejnení na webovom sídle mestskej časti Košice-

Sídlisko Ťahanovce (www.tahanovce.sk). 

4. Na právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú ustanovenia Obchodného 

zákonníka. 

5. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých 2 obdrží objednávateľ a 2 

obdrží dodávateľ. 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok pred jeho podpisom prečítali a jeho 

obsahu porozumeli, že je dodatok určitý a zrozumiteľný a že ho podpisujú slobodne, 

zrozumiteľne, nie v tiesni a nie za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho  

vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

  

V Košiciach dňa                                                 V Košiciach dňa                      

 

  Za objednávateľa     Za dodávateľa: 

 

 

 

 

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

      Mgr. Ing. Miloš Ihnát               Marek Mruz 

        starosta                         konateľ 

http://www.tahanovce.sk/

