
Evid. č. 3/2021 

Dodatok č. 2  

 

k Rámcovej dohode o zabezpečení stravovania pre dôchodcov uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 

Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:  Mestská časť Košice  - Sever 
    so sídlom: Festivalové námestie 2, 04001 Košice 

   zastúpená: Ing. František Ténai, MBA 

    IČO: 00 690 929 
   DIČ: 2020762964 

    bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

   Číslo účtu: IBAN: SK24 5600 0000 0005 6952 4001 

 
(ďalej len „objednávateľ“) 

    

Dodávateľ:  Gastroservis MM, s.r.o.      
     so sídlom: Hurbanova 1836/6, 040 11 Košice  

   Miesto prevádzky: Jedáleň Vojvodská, Vojvodská 5, 040 01 Košice 

   Zastúpený: Marek Mruz, konateľ 
                      IČO: 46 531 483 

   DIČ: 2023441519 

                     IČ DPH: SK 2023441519 

    bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
    č. účtu: IBAN: SK81 1100 0000 0029 2087 1000  

 

(ďalej len „dodávateľ“) 
(spolu len „zmluvné strany“)   

 

Článok II. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Dňa 07.10.2020 uzatvorili zmluvné strany Rámcovú dohodu o zabezpečení stravovania pre 

dôchodcov uzatvorenú podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov, evidenčné číslo 42/2020 (ďalej len „rámcová dohoda“). Dodatkom č. 1 zo 

dňa 08.12.2020 zmluvné strany upravili znenie Článku III. bod 4., 5. a 6. rámcovej dohody. 

2. V zmysle článku VI. bod 4. rámcovej dohody možno túto zmluvu meniť iba písomne a so súhlasom 

oboch zmluvných strán. 

 

Článok III. 

Predmet dodatku 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k rámcovej dohode, ktorý upravuje Článok 

III. bod 4. a 6. v tomto znení: 

 Článok III. bod 4. rámcovej dohody bude po zmene v nasledovnom znení: 



Dodávateľ bude predávať stravné lístky na základe platnej „Dohody  o zabezpečení spoločného 

stravovania  pre dôchodcov a ťažko zdravotne postihnutých občanov“ uzatvorenej medzi 
objednávateľom a stravníkom so zľavou vo výške 1,40 EUR: 

 dôchodcovi, ktorého dôchodok je jeho jediným zdrojom príjmu a nepresiahne výšku 

475,00 EUR mesačne, 

 dôchodcovi, ktorého súbeh dôchodku a príjmu nepresiahne výšku 475,00 EUR mesačne, 

 dôchodcom žijúcim v jednej spoločnej domácnosti, u ktorých podiel výšky dôchodkov 

vrátane výšky ostatných príjmov a počtu dôchodcov nepresiahne priemernú sumu 475,00 
EUR mesačne na jedného dôchodcu. 

 

Článok III. bod 6. rámcovej dohody bude po zmene v nasledovnom znení: 

Objednávateľ v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo 514 bod 2) zo dňa 
20.10.2020  uhradí dodávateľovi sumu 1,20 EUR a v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

č. 137/2020 zo dňa 14.12.2020 uhradí dodávateľovi sumu 0,20 EUR ako rozdiel ceny stravného 

lístka za stravníkov, ktorým vzniká nárok na poskytnutie účelového príspevku na stravovanie 

dôchodcov, a to na základe faktúry dodávateľa a predloženého zoznamu stravníkov do 14 dní odo 
dňa jej doručenia na účet dodávateľa. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu.  

 

2.     Ostatné ustanovenia rámcovej dohody sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

   

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Dodatok č. 2 k rámcovej dohode nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými 

stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

2. Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou rámcovej dohody. 

3. Dodatok č. 2 k rámcovej dohode je vyhotovený v štyroch originálnych vyhotoveniach, pre každú 

zmluvnú stranu dve vyhotovenia.  

4. Účastníci dodatku vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich 

slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré 

by mohli spôsobiť jej neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

 

V Košiciach dňa 30.12.2020  V Košiciach dňa 04.01.2021 

 

 
Objednávateľ:       Dodávateľ: 
                  

 

 

 
 

„podpísané“       „podpísané“     

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

   Ing. František Ténai, MBA                                            Marek Mruz         

                 starosta           konateľ 


	Článok I.
	Zmluvné strany
	Článok III.


