
Dodatok č. 1 

 

Rámcovej zmluvy o zabezpečení spoločného stravovania  

uzatvorená podľa ustanovení § 269 ods.2 Obchodného zákonníka, 

uzatvorenej 13.06.2022  

 

I. 

Zmluvné strany 

 

Dodávateľ:   Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 

Sídlo:    Garbiarska 4, 040 01  Košice 
Štatutárny zástupca:   Mgr. Zdena Sloviková, riaditeľka  

IČO:     00 696 871 

DIČ:     2020786405 

IČ DPH:   Nie je platcom DPH 

Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN:    SK84 5600 0000 0005 0235 1003 
(ďalej len dodávateľ) 

a 

 

Objednávateľ:   Mestská časť Košice – Sídlisko Ťahanovce 

Sídlo:   Americká trieda 15, 040 13 Košice 

Štatutárny zástupca:  Mgr. Ing. Miloš Ihnát, starosta  

IČO:     00 691 071 

DIČ:   2020762986 

Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN:    SK09 5600 0000 0065 1543 9001 

(ďalej len objednávateľ) 

(objednávateľ a dodávateľ ďalej ako „zmluvné strany“) 

 

II. 

Predmet dodatku 

 

1. Predmetom tohto dodatku je zmena ceny stravného lístka a výška úhrady za stravovanie uvedenej   

    v článku  IV. Platobné podmienky bod 1. a 3. Rámcovej  zmluvy o   zabezpečení    spoločného  

    stravovania uzavretej zmluvnými stranami dňa 13. 6. 2022. 

2. Zmluvné strany sa na základe rozhodnutia prijatého na porade primátora  mesta Košice 

   dňa 19.12.2022 č. zápisu 38/2022 dohodli na zmene znenia predmetnej zmluvy  v článku 

   IV. Platobné podmienky v bodoch 1. a 3.  

        Bod 1. sa nahrádza novým znením:  

   Cena stravného lístka: 4,30 € 

   O zmenu ceny stravného lístka môže dodávateľ požiadať objednávateľa v prípade zmeny  

   Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 212 o úhradách, spôsobe určenia a platenia  

   úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta, v prípade   

   preukázateľného zvýšenia vstupných cien, v prípade zmeny ceny stanovenej iným rozhodnutím  

   Mesta Košice, alebo preukázateľného zvýšenia nákladov súvisiacich s plnením predmetu zmluvy  

   a k jej úprave môže dôjsť po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán. 

          Bod 3. sa nahrádza novým znením: 

   Výška úhrady za stravovanie - cena obeda vrátane režijných nákladov pre stravníkov,      

   ktorým sa poskytuje sociálna služba v jedálni Strediska sociálnej pomoci mesta Košice je  

   stanovená nasledovne:     

   Racionálna, šetriaca a diabetická diéta: 4,30 € 
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III. 

Príloha k dodatku č. 1 

 

  Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 1 je príloha : 

  Zápis z porady primátora mesta Košice č. zápisu 38/2022 konanej dňa 19.12.2022, číslo  

  spisu MK/A/2022/09038.  

 

IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1.  Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Rámcovej zmluvy o zabezpečení spoločného  

      stravovania uzavretej dňa 13. 6. 2022. 

2.  Ustanovenia predmetnej Rámcovej zmluvy o zabezpečení spoločného stravovania uzavretej 

     dňa 13. 6. 2022, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú aj naďalej platné a účinné  

     v ich pôvodnom znení. 

3.  Tento dodatok č. 1 sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch. Objednávateľ dostane 1 rovnopis  

      dodávateľ 1 rovnopis. 

4.  Tento dodatok  č. 1 je povinne zverejňovanou zmluvou, nadobúda platnosť dňom podpisu 

     oboma zmluvnými stranami a je účinný dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom  

     sídle objednávateľa. Zmeny uvedené v predmete dodatku č. 1 sú účinné od 01.02.2023. 

5.  Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok č. 1 uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebol  

     uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali,  jej obsahu 

     porozumeli a na znak súhlasu dodatok č. 1  podpisujú. 

 

 

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

 

 

Odberateľ:         Dodávateľ:   

    

 

 

 

 

 

 

 

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

         Mgr. Ing. Miloš Ihnát                        Mgr. Zdena  Sloviková  
                 starosta                       riaditeľka  

    

 

 


