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Dodatok č. 1  
ku Koncesnej zmluve na poskytovanie služieb č. 13/2013        

zo dňa 16.12.2013 
 

uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 269 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)  

(ďalej len „Dodatok č. 1“) 
m e d z i 

 
Objednávateľom: 
 
Názov organizácie:  Dom tretieho veku 
Sídlo:    Polereckého 2, 851 04 Bratislava 
štatutárny orgán:  Mgr. Daniela Palúchová, MPH, riaditeľka 
IČO:    30842344 
DIČ:    nie je platiteľom DPH 
Zriadená:   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 
Poskytovateľom:   
  
Obchodné meno:    STRAUBYT spol. s r.o. 
Sídlo:     Polereckého 2, 851 04 Bratislava    
IČO:    31 407 927 
DIČ:    20 20 355 128 
IČ DPH:   SK 20 20 355 128 
Bankové spojenie:            VÚB, a.s.   
Číslo účtu:    634 646 022/0200 
Zapísaný :    v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 
    oddiel: Sro, vložka č. 10055/B 
Štatutárny orgán :   Rudolf Pelikán, konateľ  
 
/ďalej len „Poskytovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare/ 

 
/Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej spoločne len „Zmluvné strany“ a jednotlivo 
„Zmluvná strana“/. 

 
Čl. I. 

Úvodné ustanovenie 
 

1. Dňa 16.12.2013 bola medzi Objednávateľom a Poskytovateľom uzatvorená 
Koncesná zmluva na poskytovanie služieb č. 13/2013 spôsobom a za podmienok 
v tejto zmluve bližšie uvedených (ďalej len „Zmluva“).  
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Čl. II. 

Predmet dodatku 
 
1. Týmto Dodatkom č. 1 sa predmet Zmluvy mení tak, že sa pri diabetickej strave 

dopĺňa druhá večera, ktorej hodnota je 0,25 EUR bez DPH, cena spolu 0,30 EUR 
s DPH.  
 

Čl. III. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Ostatné časti Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté, zostávajú zachované 

v pôvodnom znení. 
  

2. Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou 
originálu, z ktorých Objednávateľ obdrží tri a Poskytovateľ jedno vyhotovenie 
Dodatku č. 1.  

 

3. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si Dodatok č. 1 pozorne prečítali, jeho 
obsahu porozumeli a na znak toho, že sa jeho obsah doslovne zhoduje s ich 
slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne prejavenou vôľou, ako aj na znak toho, že 
tento právny úkon neurobili v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok ho 
vlastnoručne podpisujú.  

 

4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými 
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim od jeho zverejnenia na webovom sídle 
Objednávateľa.  

 
V Bratislave, dňa 28.03.2014   V Bratislave, dňa 28.03.2014 
 
Za Objednávateľa     Za Poskytovateľa 
 
 
 
 
 
......................................................  ...................................................  
Dom tretieho veku     STRAUBYT spol. s r.o. 
Mgr. Daniela Palúchová, MPH   Rudolf Pelikán                        
riaditeľka       konateľ 

 


