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DODATOK č. 3  

K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. 10/2020  
uzatvorenej podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

(ďalej len „Obchodný zákonník“)  

 

Čl. I 

ZMLUVNÉ STRANY  

 

Objednávateľ:  

Názov: Dom tretieho veku 

Sídlo: Polereckého 2, 851 04 Bratislava 

Štatutárny orgán: Mgr. Zuzana Bartovičová, riaditeľka  

IČO: 30842344 

DIČ: nie je platiteľom DPH 

Zriaďovateľ: Hlavné mesto SR - Bratislava 

Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Bartovičová 

Telefón: 02/32 333 614 

/ďalej len „Objednávateľ”/  

 

Poskytovateľ:  

Obchodné meno:  CITY GASTRO s. r. o.  

Sídlo:     Sliačska 1E, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto    

Štatutárny orgán:  Martin Čatloš, konateľ 

IBAN:    SK58 0900 0000 0051  7442 5159 

Bankové spojenie:     Slovenská sporiteľňa, a.s.  

IČO:  46323279 

DIČ:  2023335237 

IČ DPH:   SK2023335237 

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

číslo: 75659/B  

/ďalej len „Poskytovateľ”/ 

 

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

strana“/ sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 10/2020 

uzatvorenej dňa 29.12.2020 medzi Objednávateľom a Poskytovateľom (ďalej a j  len „Zmluva”) 

v znení Dodatku č. 1 k Zmluve zo dňa 30.04.2021 (ďalej len „Dodatok č. 1“), v znení Dodatku č. 2 

k Zmluve zo dňa 21.02.2022 (ďalej len „Dodatok č. 2“)v nasledujúcom znení (ďalej len „Dodatok č. 

3“):  

 

Čl. II  

PREAMBULA  

 

1. Zmluva o poskytovaní služieb č. 10/2020 zo dňa 29.12.2020 bola uzatvorená v súlade 

s výsledkom verejného obstarávania vyhláseného uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného 

obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania č. 245/2020 dňa 19.11.2020 pod značkou 43242 - 

WYS. Základným účelom Zmluvy v znení Dodatkov je priebežne, podľa pokynov a požiadaviek 

Objednávateľa zabezpečovať prípravu   stravy   pre   obyvateľov (prijímateľov sociálnej služby 

podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 

Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov) 

a zamestnancov Objednávateľa spôsobom a za podmienok stanovených v Zmluve, jej prílohách, 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455/
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Dodatku č. 1 a všeobecne záväzných právnych predpisoch.  

2. Zmluvné strany sa dohodli v súlade s  čl. III. – CENA SLUŽBY A PLATOBNÉ PODMIENKY 

ods. 15 Zmluvy na uzatvorení tohto Dodatku č. 2, ktorým dochádza k zmene Zmluvy v zmysle 

ustanovenia § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo vzťahu k zvýšeniu jednotkovej ceny 

za poskytovanú stravu od 01.03.2022.  

 

 Čl. III 

OBSAH DODATKU 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene čl. III – CENA SLUŽBY A PLATOBNÉ PODMIENKY ods. 

2 Zmluvy, ktorý sa ruší a nahrádza týmto znením:  

 

Jednotkové ceny stravy sú od 01.03.2023 v nasledujúcich výškach: 

 

a) celodenná strava pre diétu D3:     8,66 EUR bez DPH/kus 

b) celodenná strava pre diétu D4:    8,66 EUR bez DPH/kus 

c) celodenná strava pre diétu D9:    9,00 EUR bez DPH/kus 

 d) zamestnanecké obedy:      3,56 EUR bez DPH /kus 

 

Rozpočítanie Ceny na jednotlivé zložky celodennej stravy podľa jednotlivých diét je uvedené v 

prílohe č. 3 Zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy, a ktorá je aktualizovaná 

v zmysle ods. 2 tohto čl. Dodatku č. 3   

 

2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene prílohy č. 3 k Zmluve – Príloha č. 3 zmluvy o poskytovaní 

služieb, ktorá sa v súlade s ods. 1 tohto čl. Dodatku č. 3 ruší a nahrádza týmto znením:  

 

Príloha č. 3 zmluvy o poskytovaní služieb 

 

Rozpočítanie ceny na jednotlivé zložky celodennej stravy podľa jednotlivých diét  

 

  

D3 bez 

DPH 

D3 s  10% 

DPH 

D4 bez 

DPH 

D4 s 10% 

DPH 

D9 bez 

DPH 

D9 s 

10%DPH 

ranajky 1,07 1,18 1,07 1,18 1,07 1,18 

desiata 0,79 0,87 0,79 0,87 0,79 0,87 

obed 3,56 3,92 3,56 3,92 3,56 3,92 

olovrant 0,79 0,87 0,79 0,87 0,79 0,87 

vecera 2,45 2,70 2,45 2,70 2,45 2,70 

2 večera         0,34 0,37 

spolu 8,66 9,53 8,66 9,53 9 9,90 

       Zamestnanecký obed 3,56 3,92 
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Čl. IV 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy neupravené týmto Dodatkom č. 2 zostávajú nezmenené a účinné 

v pôvodnom znení. 

 

2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť okamihom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s právnymi predpismi Slovenskej 

republiky na webovom sídle Objednávateľa.  

 

3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch s povahou originálu, pričom po jednom (1) 

rovnopise obdrží po jeho podpise každá Zmluvná strana.  

 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok  č. 2 uzatvárajú slobodne a vážne, a že ustanovenia 

Dodatku č. 2 sú pre nich zrozumiteľné, že si Dodatok č. 2 prečítali, porozumeli jeho obsahu a na 

znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.  

 

 

Za Objednávateľa:       Za Poskytovateľa:  

V Bratislave dňa: 13.02.2023   V Bratislave dňa: 13.02.2023 

 

 

 

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

Mgr. Zuzana Bartovičová CITY GASTRO s. r. o. 

riaditeľka Domu tretieho veku Martin Častloš, konateľ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


