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Dodatok č. 1  

K Zmluve o poskytovaní služieb č. 10/2020  

 

medzi zmluvnými stranami :  

 

Názov organizácie:  Dom tretieho veku 

Sídlo:    Polereckého 2, 851 04 Bratislava 

Štatutárny orgán:  PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH, riaditeľka 

IČO:    30842344 

DIČ:    nie je platiteľom DPH 

Zriadená:   Hlavným mestom SR - Bratislavou 

    

/ďalej len „Objednávateľ” v príslušnom gramatickom tvare/ 

 

Obchodné meno:  CITY GASTRO s.r.o. 

Sídlo o:   Sliačska 1E, 831 02 Bratislava  

Štatutárny orgán:  Martin Čatloš konateľ     

IČO:    46 323 279 

DIČ:    2023335237 

Spoločnosť zapísaná v  Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, 

Vložka číslo: 75649/B 

 

/ďalej len „Poskytovateľ” v príslušnom gramatickom tvare/ 

 

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

„Zmluvná strana“/ 

 

 

Čl. I.  

ÚVÓDNÉ USTANOVENIA  

 

Zmluvné strany uzavreli dňa 29.12.2020 Zmluvu o poskytovaní služieb č. 10/2020 

(ďalej aj ako „Zmluva“). Z dôvodu zmeny objednávkového systému stravy sa 

Zmluvné strany dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 k Zmluve.  

 

 

Čl. II.  

PREDMET DODATKU  

 

Čl. II. ods. 7 sa mení a znie nasledovne:  

 

7. „Poskytovateľ je vlastníkom objednávkového systému (terminálu), prostredníctvom 

ktorého si bude Objednávateľ a jeho stravníci objednávať stravu a to nasledovným 

spôsobom:  

 

Stravníci Objednávateľa si zakúpia peňažný kredit na odber stravy priamo u 

Poskytovateľa a to buď hotovostne resp. prevodom na účet Poskytovateľa a to 

v priestoroch Objednávateľa. Predmetný objednávkový terminál sa nachádza 
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v priestoroch jedálne Objednávateľa a bude prístupný pre stravníkov Objednávateľa 

denne v čase od 06.00 hod – 19.00 hod.  

Stravníci Objednávateľa si budú vyberať stravu pomocou objednávkového terminálu 

Poskytovateľa resp. prostredníctvom ním vytvoreného webového rozhrania.  

 

Za týmto účelom má Objednávateľ a jeho stravníci  k dispozícii objednávkový čip, 

ktorý slúži ako osobný identifikátor pre každého jednotlivého stravníka na objednávku 

stravy. Stravníci Objednávateľa budú mať k dispozícii prvý objednávkový čip 

bezplatne, každý ďalší poskytnutý čip (napr. z dôvodu straty alebo poškodenia) bude 

Poskytovateľ spoplatňovať sumou 1,00 EUR s DPH.  

 

Poskytovateľ je povinný zabezpečiť prípravu stravy minimálne v počte objednanom 

prostredníctvom objednávkového terminálu Poskytovateľa resp. prostredníctvom ním 

vytvoreného webového rozhrania.“  

 

 

Čl. III.  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

 

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia 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 30.4.2021     V Bratislave, dňa 30.4.2021 

 

 

Objednávateľ:      Poskytovateľ:  

 

. 

 

 

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

PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH  Martin Čatloš konateľ                       

riaditeľka Domu tretieho veku   CITY GASTRO s.r.o. 

 

 
 


