DODATOK č. 1 INT_034/2022
k Zmluve o poskytovaní stravovacích služieb zo dňa 09.09.2019
uzatvorený v súlade s ustanovením §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodných zákonník v znení
neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

Objednávateľ
Obec Valaliky
Sídlo:
Poľná 165/8, Valaliky 044 13
v zastúpení:
Ing. Štefan Petrík, starosta obce
IČO:
00324850
DIČ:
2021245116
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko a.s.
IBAN:
SK45 5600 0000 0004 0022 7001
(ďalej len „objednávateľ“)
Dodávateľ
Sídlo:
v zastúpení:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
(ďalej len „dodávateľ“)

VIRO s.r.o.
Hlavná 119, 044 13 Valaliky
Vincent Leško, konateľ
46366610
2023376322
SK2023376322

I. Predmet dodatku
1. Dňa 09.09.2019 bola medzi zmluvnými stranami uzavretá Zmluva o poskytovaní stravovacích
služieb, predmetom ktorej bola príprava stravy vrátane jej rozvozu pre stravníkov, ktorými sú
obyvatelia obce – poberatelia starobného, predčasného starobného, invalidného dôchodku
a vdovského/vdoveckého dôchodku. Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú tento
Dodatok č. 1, ktorým sa počnúc dňom účinnosti tohto dodatku ruší doterajší Článok III Podmienky
poskytovania stravy a Článok IV Cena a nahrádza sa v celku nasledovným:

1.

2.
3.

4.
5.

6.

„Článok III
Podmienky poskytovania stravy
Dodávateľ sa zaväzuje pripravovať a dodávať v pracovných dňoch jedno hlavné jedlo a polievku
stravníkom podľa výberu objednávateľa na základe týždenného jedálneho lístka v čase od 12.00
hod do 14.00 hod.
Prípravu stravy zabezpečuje dodávateľ v prevádzke: Hostinec u Gazdu, Hlavná 121, Valaliky.
Dodávateľ zabezpečí rozvoz stravy autom určeným na prepravu stravy do miesta trvalého pobytu
stravníka pri dodržaní všetkých hygienických predpisov, pričom je povinný odovzdať stravu
výlučne dôchodcovi.
Dodávateľ zodpovedá za kvalitu a množstvo vydávanej stravy pri dodržiavaní všetkých
príslušných hygienických a bezpečnostných predpisov.
Objednávateľ je povinný nahlasovať denný zoznam stravníkov, a to v čase od 8.00 hod. do 12.00
hod. dňa, ktorý predchádza dňu, v ktorom má, nemá záujem o poskytnutie stravy dodávateľovi emailom na adresu: vilesro@gmail.com.
Dodávateľ ukladá stravu do obedárov vo vlastníctve stravníkov, prípadne do jednorazových
nádob.

Článok IV
Cena
1. Cena za poskytovanie predmetu zmluvy bola zmluvnými stranami dohodnutá vo výške 3,75 €
s DPH/stravníka/deň. V cene je zahrnutá príprava a rozvoz stravy.
2. Dodávateľ vedie menný zoznam stravníkov s počtom odobraných obedov v mesiaci. Po ukončení
kalendárneho mesiaca je dodávateľ povinný do 5-tich pracovných dní predložiť menný zoznam
stravníkov objednávateľovi na e-mailovú adresu obec@valaliky.sk. Po vzájomnom odsúhlasení
počtu odobraných obedov je dodávateľ oprávnený vyhotoviť faktúru. Splatnosť faktúry je do
14 dní od dátumu vystavenia. Prílohou faktúry je menný zoznam stravníkov s počtom odobranej
stravy v danom mesiaci.“
II. Ostatné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia zmluvy neupravené týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti v pôvodnom
znení.
III. Záverečné ustanovenia
1. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytovaní stravovacích služieb zo dňa
09.09.2019 a je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán dostane jeden
rovnopis.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Tento
dodatok nadobúda účinnosť dňa 01.02.2022 za predpokladu, že bola predtým zverejnená v zmysle
ust. § 5a Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) v znení neskorších predpisov.

Vo Valalikoch dňa:

Vo Valalikoch dňa:

Za objednávateľa:

Za dodávateľa:

_______________________
Ing. Štefan Petrík, starosta obce

_______________________
Vincent Leško, konateľ

