
Dodatok č. 6/2012 

k zmluve č. 140/2006 o dodávke stravy 

(ev.č. 21/2012) 
 
 
 
 

Zmluvné strany 
 
Dodávateľ:                                         Mestská časť Bratislava-Dúbravka 
                                                             Sídlo: Žatevná 2, 844 02 Bratislava 
                                                             Štatutárny zástupca: Ing. Ján Sandtner, starosta 
                                                             Bankové spojenie: VÚB Bratislava-Dúbravka 
                                                                                            č. účtu: 1706274956/0200 
                                                                                            VS: 81612 
                                                              IČO: 603 406 
                                                               ( ďalej len „dodávateľ“ )  
 

a 
 
Odberateľ:                                          Detské súkromné zariadenie Svetielko s.r.o. 
                                                              Sídlo: Púpavová 8, 841 04 Bratislava   
                                                              Štatutárny zástupca: Ing. Michaela Moyzesová,  
                                                                                                konateľ 
                                                              IČO: 43 964 273     
                                                               ( ďalej len „odberateľ“ )  
 
(dodávateľ a odberateľ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) 
 
 

Čl. I 

Predmet dodatku 
 
Zmluvné strany uzatvorili tento dodatok k zmluve podľa Čl. VII ods. 1 zmluvy č. 140/2006 
o dodávke stravy zo dňa 19.9.2006 v znení dodatkov č. 1, 2 a 3 (ďalej len „zmluva“), ktorým 
sa mení výška stravného, čím sa mení zmluva v Čl. IV písm. a), b) „Výška stravného“: 
 
Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie Čl. IV písm. a), b) zmluvy sa mení a znie 

nasledovne:  
        
Rozpis položiek správnej réžie a stravného určilo ekonomické oddelenie Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka takto: 
a) stravné – potraviny               desiata         0,30 €/deň/osoba 
                                                  obed            0,72 €/deň/osoba 
                                                  olovrant       0,25 €/deň/osoba  
                                                  spolu           1,27 €/deň/osoba 
 
b) správna a výrobná réžia                            12,38 €/mesiac/osoba 
 
Výpočet stravného ako príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. 



 
Čl. II 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Ostatné ustanovenia zmluvy č. 140/2006 v znení dodatkov č. 1, 2, 3, 4 a 5 zostávajú 

nezmenené. 
2. Dodatok č. 6 zmluvy č. 140/2006 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma 

zmluvnými stranami. Týmto dodatkom sa upravujú aj právne vzťahy, ktoré vznikli medzi 
zmluvnými stranami pred platnosťou a účinnosťou tohto dodatku za čas od 1.1.2012. 

3. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho jeden pre odberateľa, tri pre 
dodávateľa, jeden pre riaditeľku materskej školy a jeden pre vedúcu školskej jedálne. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že s dodatkom č. 6 zmluvy č. 140/2006 sa dôkladne 
oboznámili, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.  

5. Riaditeľka materskej školy a vedúca školskej jedálne podpísaním tohto dodatku 
potvrdzujú, že boli s jeho obsahom oboznámené a zaväzujú sa zabezpečiť v rámci svojej 
kompetencie riadne plnenie záväzkov vyplývajúcich pre dodávateľa zo zmluvy. 

 
 
V Bratislave dňa .................                                                             V Bratislave dňa ................. 
 
 
 
 
 
 
.............................................                                                             ............................................. 
              dodávateľ                                                                                            odberateľ              
        Ing. Ján Sandtner                                                                         Ing. Michaela Moyzesová 
               starosta                                                                                                 konateľ 
 
 
 
 
 
 
Riaditeľka MŠ: 
 
 
 
 
 
 
Vedúca školskej jedálne: 


