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uzavretá v zmysle § 262 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Mesto Prešov
l.
Zmluvné strany
1. Dodávateľ:

Mesto Prešov, Hlavná č. 73,08001 Prešov
v zastúpení: Ing. Andrea Turčanová, primátorka
osoba zodpovedná za poskytnutie služby:
Školská jedáleň pri MŠ Mukačevská 27, Prešov
v zastúpení: Eva Lukáčová, vedúca ŠJ
IČO
: 00327646
DIČ
: 2021225679
Bankové spojenie: ČSOB
Číslo účtu : SK50 7500 0000 0040 0859 7866

2. Objednávateľ:

MŠ Kráľovnej Pokoja
Zastúpená: Mgr. Martinou Biščákovou, riaditeľkou
sídlo: Mukačevská 27, 080 07 Prešov
IČO
: 37938681
Bankové spojenie: SLSP Prešov
Číslo účtu : SK24 0900 0000 0005 0291 8866

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva poskytnutí služieb uzavretá v zmysle § 262 a nasl. zákona č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka uzavretá dňa 5.6.2009 v znení dodatku Č. l a dodatku Č. 2 a dodatku
Č. 3 sa mení takto:
1. V článku III. odseku 1 sa na konci pripája písmeno f), ktoré znie:
"t) zabezpečiť výdaj jedla."
2.

Článok IV. Cena za dodávku a platobné podmienky, bod 4. znie takto:

" 4. Režijné náklady na jedno hlavné jedlo sú 1,52 € a režijné náklady na výdaj jedného hlavného jedla sú
0,42 €; režijné náklady na hlavné jedlo zahŕňajú výrobu a dodávku jedál a režijné náklady na výdaj
hlavného jedla zahŕňajú výdaj stravy.
II.
l.
2.
3.

Dodatok Č. 4 je vyhotovený v štyroch exemplároch s platnosťou originálu, pričom dodávateľ obdrží
tri vyhotovenia a objednávateľ obdrží jedno vyhotovenie.
Zmena dohodnutá v tomto dodatku je platná pre vyúčtovanie ceny za dodávku a výdaj jedla a prvý
krát s použije v školskom roku 2019/2020.
Tento dodatok
je povinne zverejňovaným
a nadobúda platnosť dňom jeho podpisu
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia .
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