Dodatok č. 3
ku Koncesnej zmluve na poskytovanie služieb
medzi zmluvnými stranami :
Názov organizácie:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
Zriadená:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):

Dom tretieho veku
Polereckého 2, 851 04 Bratislava
PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH, riaditeľka
30842344
nie je platiteľom DPH
Hlavným mestom SR - Bratislavou
Lucia Pútecová, finančná účtovníčka
02/32 333 616
ČSOB, a.s. Bratislava
SK91 7500 0000 0000 2583 8723

/ďalej len „Objednávateľ” v príslušnom gramatickom tvare/
Obchodné meno:
Sídlo o:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
Spoločnosť zapísaná v

SMART GASTRO s.r.o.
Račianska 96, 831 02 Bratislava
Viera Thronová, konateľ
45 578 966
2023046740
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 65548/B

/ďalej len „Poskytovateľ” v príslušnom gramatickom tvare/
/Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej spoločne len „Zmluvné strany“ a jednotlivo len
„Zmluvná strana“/
Čl. I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Zmluvné strany uzavreli dňa 19.06.2018 Koncesnú zmluvu na poskytovanie služieb (ďalej aj
ako „Zmluva“). Na základe predchádzajúcich rokovaní sa Zmluvné strany dohodli na uzavretí
Dodatku č. 3 k Zmluve.
Čl. II.
PREDMET DODATKU
Zmluvné strany pristúpili k uzatvoreniu tohto Dodatku č. 3 ku Koncesnej zmluve z dôvodu,
že sa zmenili skutočnosti rozhodujúce na určenie sumy úhrady a platenie úhrady za sociálnu
službu, v súvislosti s prijatím Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy č. 5/2019 z 25.4.2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie
sociálnych služieb.
1

Čl. III.
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť
dňom po jeho zverejnení na webovom sídle Objednávateľa.
2. 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.
3. Tento Dodatok je vypracovaný v dvoch (2) rovnopisoch s povahou originálu, pričom po
jednom (1) rovnopise obdrží po jeho podpise každá zo Zmluvných strán.
4. Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, nie
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak bezvýhradného súhlasu s jeho
obsahom tento podpisujú.

V Bratislave, dňa 21.5.2020

V Bratislave, dňa 21.5.2020

Objednávateľ:

Poskytovateľ:

......................................................
PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH
riaditeľka Domu tretieho veku

...................................................
Viera Thronová, konateľ
SMART GASTRO s.r.o.
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