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Dodatok č. 1
k Zmluve o poskytovaní stravovacích služieb (ďalej len ,,zmluva") zo dňa 31.08.2021

(doalej len oododatok č. 1")

uzatvorenú medzi:
1. Obchodné meno: Základnáškola, Limbová 30, 010 0l Žilina

V zasfupení: Mgr. JaŇa Sliviaková - riaditeťka ZŠ
So sídlom: Limbová 30, 010 0l Žilina
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a.s.
číslo účtu _ IBAN: SK23 5600 0000 0003 0389 0004
tČo: 37810880
DIČ: 2021647936
Kontaktná osoba: Ing. Mária Segiňová - vedúca školskej jedálne
Tel.: 0411 568166l,+421 9II 949266
E-mail: sjzalimbova@gmail.com
ako dodávatel'

2. Obchodnémeno: Materskáškola, Dedinská lll,Žilina
V zastúpení: Mgr. Dáša Klimeková - riaditeťka školy
So sídlom: Dedinská 1/1, 010 ú Žilina
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a.s.
Císlo účtu - IBAN: SKl1 5600 0000 0003 3036 8019
IČo: 37905066
DIČ: 2021759828
Kontaktná osoba: Dana Viciáňová - zamestnanec výdajne
Tel.: 0411562 34 5I,09II 444 557
E-mail: ms.strazov@gmail.com
ako odberatelo

Zm|wnéstrany sa dohodli,ru.r"*uor"rri Ooaaltr.u č. 1 k Zmluveo poskytovaní stravovacích
služieb uzatvorenej' 3 I .08.202l l ď a\ej len zmluv al v tomto zneni;

čl uI.
Cena a spósob platby sa mení nasledovne:

Bod 4 b)

4. Cena stravného lístka je stanovená nasledovne:
b) Zamestnanci: Náklady na potraviny: 1,33 €

Príspevok zarnestnávateťa na režijné naklady: 1,30 €
Cena stravného lístka pre zamestnanca spolu: 2163 €

Bod6d)

d) Odberatel'
- uhrádza pdspevok zamestnávateťa na režijné náklady zamestnancov, ktoré sú stanovené na
rok2022 pre výdajné školské jedálne vo výške 1,30 € na jeden stravný deň na základe faktury
vystavenej dodávateťom podťa skutočne odobratého počtu obedov zamestnancami. Fakturácia



sa vykonáva mesačne pozadu a odberatef uhradí faktúru do 7 dní bankovým prevodom na ÚČet

školskej jedálne IBAN: SK23 5600 0000 0003 0389 0004.

il.
Spoločné, prechodné a záv erečné ustanovenia.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
Tento dodatok nadobúda platnosť od 1.3.2022.
Tento dodatok je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom kažďý

účastník tohto zmluvného vzťahu obdržijeden originál dodatku.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteťným a urČitým
prejavom ich slobodnej a véňnej vóle, ktorý nebol urobený v tiesni, na znak čoho
pripájajú svoje podpisy.

Y Žiline, dňa 03.02.2022
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Dodávateť odberateť


