DODATOK č.2
ku Koncesnej zmluve na poskytovanie služieb
č. 13/2013
uzatvorený podľa ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov ( ďalej len „Obchodný zákonník“ )
(ďalej len „Dodatok“)
Čl.I.
Zmluvné strany
Názov organizácie: Dom tretieho veku
Sídlo:
Polereckého 2, 851 04 Bratislava
Štatutárny orgán:
Mgr. Daniela Palúchová, PhD., MPH, riaditeľka
IČO:
30 842 344
DIČ:
2020914280
IČ DPH:
nie je platiteľom DPH
Zriadený:
Hlavným mestom SR- Bratislavou
Kontaktná osoba:
Ing. Marianna Ranušová, finančná účtovníčka
Telefón:
02/62317894
Bankové spojenie: ČSOB , a.s. Bratislava
číslo účtu:
25838723/7500
/ďalej len „Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare/
a
Názov organizácie: STRAUBYT spol. s r.o.
Sídlo:
Polereckého 2, 851 04 Bratislava
Štatutárny orgán:
Rudolf Pelikán, konateľ
IČO:
31 407 927
DIČ:
2020355128
IČ DPH:
SK2020355128
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka číslo: 10055/B
Bankové spojenie
VÚB, a.s.
Číslo účtu
634 646 022 /0200
/ďalej len“ Poskytovateľ„ v príslušnom gramatickom tvare/
/Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej len spoločne „ Zmluvné strany„ a jednotlivo len“ Zmluvná
strana“/ sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku.
Čl. II.
Úvodné ustanovenia
2.1. Zmluvné strany súhlasne potvrdzujú, že spolu uzavreli dňa 16.12.2013 Koncesnú zmluvu na
poskytovanie služieb č. 13/2013 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 28.03.2014 (ďalej len
„Zmluva“), predmetom ktorej je zabezpečovanie stravovania Poskytovateľom pre
zamestnancov Objednávateľa za podmienok stanovených v predmetnej Zmluve.
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Čl. III.
Predmet Dodatku
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Zmluvné strany majú záujem týmto Dodatok doplniť, resp. zmeniť niektoré ustanovenia
Zmluvy, ktoré sú výslovne uvedené v tomto Dodatku. Ustanovenia Dodatku, ktoré nie sú
týmto Dodatkom menené, rušené, resp. dopĺňané, ostávajú v platnosti a účinnosti
v pôvodnom nezmenenom znení tak, ako sú uvedené v Zmluve.
Zmluvné strany sa dohodli, že doterajšie znenie článku III. „Cena služby a platobné
podmienky“ bodu 3. Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa novým nasledujúcim
znením:
„3. Objednávateľ doručí najneskôr do 27. dňa kalendárneho mesiaca predchádzajúceho
kalendárnemu mesiacu, na ktorý sa stravné lístky a strava pre zamestnancov
Objednávateľa u Poskytovateľa objednávajú, písomný výkaz (objednávku) počtu stravných
lístkov pre zamestnancov Objednávateľa, ktoré na nasledujúci kalendárny mesiac
Objednávateľ u Poskytovateľa objednáva (ďalej len „Výkaz“). Predmetný Výkaz bude tvoriť
neoddeliteľnú prílohu každej faktúry (daňového dokladu) vystaveného Poskytovateľom za
účelom vyúčtovania Služieb.“
Zmluvné strany sa dohodli, že doterajšie znenie článku III. „Cena služby a platobné
podmienky“ bodu 4. Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa novým nasledujúcim
znením:
„4. Poskytovateľ je povinný vždy na mesačnej báze, a to bezodkladne po doručení
objednávky stravných lístkov od Objednávateľa, najneskôr však do posledného pracovného
dňa príslušného kalendárneho mesiaca (t.j. kalendárneho mesiaca predchádzajúceho
kalendárnemu mesiacu, na ktorý sa stravné lístky objednávajú) doručiť Objednávateľovi
faktúru za stravné lístky objednané na nasledujúci kalendárny mesiac (ďalej len „Faktúra“),
ktorej prílohou bude vždy aj Výkaz. Pre odstránenie právnych pochybností spolu s Faktúrou
doručuje Poskytovateľ Objednávateľovi vždy aj stravné lístky na nasledujúci kalendárny
mesiac v počte uvedenom vo Výkaze.“
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že doterajší bod 10. článku III. „Cena služby
a platobné podmienky“ Zmluvy sa v celom rozsahu zrušuje a doterajšie body 11., 12., 13.
a 14. článku III. „Cena služby a platobné podmienky“ Zmluvy sa menia (prečíslujú) na body
10., 11., 12. a 13. v poradí a znení , v akom boli uvedené doposiaľ v Zmluve.
Čl. IV.
Záverečné ustanovenia

4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa.
Práva o povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené v tomto Dodatku sa
spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných a účinných
všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
Tento Dodatok predstavuje jedinú a úplnú dohodu Zmluvných strán ohľadne predmetu tohto
Dodatku a nahrádza akékoľvek a všetky predchádzajúce ústne a/alebo písomné dohody
Zmluvných strán o predmete tohto Dodatku.
Tento Dodatok je vypracovaný v dvoch (2) rovnopisoch s povahou originálu, pričom po
jednom (1) rovnopise obdrží po jeho podpise každá zo Zmluvných strán.
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4.5.

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok slobode, vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni
ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak bezvýhradného súhlasu s jeho
obsahom tento podpisujú.

Za Objednávateľa:
V Bratislave, dňa 30.06.2014

Za Poskytovateľa:
V Bratislave, dňa 30.06.2014

_____________________________
Dom tretieho veku
Mgr. Daniela Palúchová, PhD., MPH
riaditeľka

__________________________________
STRAUBYT spol. s r.o.
Rudolf P e l i k á n
konateľ
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