Dodatok č. 3/2011
k Zmluve o stravovaní dôchodcov č.9/2008 zo dňa 7.2.2008
(ďalej len „Dodatok")
I.
Zmluvné strany
Poskytovateľ:
IČO:
Zastúpený:
Prevádzka:
Bankové spojenie:
Č.ú.:

Domov jesene života, Hanulová 7/A, 841 01 Bratislava
00490873
Mgr. Branislava Belanová, riaditeľkou
Domov jesene života, Hanulová 7/A, 841 01 Bratislava
VÚB, a.s. Bratislava
1325 - 042/0200

(ďalej len „Poskytovateľ")
a
Žiadateľ:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
č.ú.:
IČO:
DIČ:

Mestská časť Bratislava-Dúbravka
Žatevná ul. č.2,841 02 Bratislava
Ing. Ján Sandtner - starosta
VÚB, a.s. Bratislava - Dúbravka
10128032/0200
603 406
2020919120

(ďalej len „Žiadateľ")
II.
Predmet dodatku
Zmluvné strany sa v zmysle či. IV. ods. 1 Zmluvy o stravovaní dôchodcov č. 9/2008 zo dňa
7.2.2008 , Dodatku č. 1/2009 a Dodatku č. 2/2010 dohodli na zmene pôvodnej zmluvy
v nasledovnom znení:
v

C1.II - Doba plnenia zmluvy sa mení takto:
Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 3/2011 sa predlžuje doba plnenia zmluvy
do 31.12.2012.
v

C1III - Podmienky plnenia zmluvy
Bod 3 článku znie: „Hodnota poskytovaných obedov sa v čase uzatvorenia tohto dodatku
stanovuje na sumu 3,44 EUR za obed ( slovom tri eurá a štyridsať štyri centov) od 1.6.2011
s tým, že sa bude v budúcnosti upravovať v nadväznosti na úpravu cien surovín a ostatných
režijných nákladov. Zmeny v režijných nákladoch oznámi poskytovateľ žiadateľovi najmenej
1 mesiac vopred a zmena ceny obedov sa upraví dodatkom ku zmluve."

Bod 4 článku znie: „Žiadateľ bude stravníkom - dôchodcom a invalidným dôchodcom
prispievať na obedy vo výške určenej v Smernici pre poskytovanie finančného príspevku
občanom Mestskej časti Bratislava - Dúbravka."
Bod 8 článku znie: „Žiadateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru poskytovateľovi do 10 dní odo dňa
jej doručenia. Za oneskorenú úhradu faktúry sa žiadateľ zaväzuje zaplatiť poplatok
z omeškania za každý deň omeškania 1 promile dlžnej sumy najmenej však 0,83 EUR za
každý i začatý mesiac omeškania podľa nariadenia vlády č. 586/2008, ktorým sa mení
a dopĺňa nariadenie vlády č. 87/1995 Z.z."

III.
Záverečné ustanovenia
1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o stravovaní dôchodcov č. 9/2008 zostávajú týmto
Dodatkom nezmenené.
2. Tento dodatok č. 3/2011 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o stravovaní dôchodcov
č. 9/2008 zo dňa 7.2.2008.
3. Tento dodatok sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch a každá zmluvná strana dostane po 1
rovnopise.
4. Zmluvné strany si tento Dodatok č. 3/2011 prečítali, porozumeli jeho zneniu a na znak
súhlasu ho podpísali.
5. Tento Dodatok č. 3/2011 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle žiadateľa.

V Bratislave, dňa 28.12.2011.

V Bratislave, dňa 28.12.2011.
Di

sene života
i .ŕinulová ul. 7/a
844 01 BRATISLAVA
-1-

Žiadateľ
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Ing. Ján Sandter- starosta

Poskytovateľ
Mgr. Branislava Belanová

