
Dodatok č. 5

k zmluve na zabezpečenie stravovania

uzatvorenej podía § 269 ods.2 Obchodného zákonníka

Zmluvné strany

Dodávateí: B-N Stav s.r.o.

Sídlo: VeIká Paka 318,93051

Zastúpený: Mária Szabóová

tčo: 36759520

Dlč: 2022363189

Bankové spojenie: SLSP, a.s.

číslo účtu: sK7609000000005022786190

Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vloŽka L9869lT

(d'atej len,,dodávateí")

a

Odberatel': Obec VeItá Paka

Sídlo: 189, VeIká Paka,930 51

Zastúpený: Mgr. lvanom Seňanom, starostom obce

tČo: 00305791

DlČ: 2O2037OL32

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu: 92220122/0200

(d'alej len,,odberateí")

zmluvné strany v súlade s čl. vlll bodom 3 zmluvy na zabezpečenie stravovania uzatvorenej podťa §

269 ods. 2 obchodného zákonníka zo dňa 29. júna 2015 (d'alej len ,,zmluva") uzatvárajú tento

dodatok č. 5,

ktoným sa mení obsah predmetu zmluvy takto:

čt.ll
predmet dodatku

1. V článku lV (Cena) sa rušíznenie bodu 1 a nahrádza sa novým znením:

,,1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom NR SR Č,

t8l7996Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Celková cena jedného obeda je nasledovná:

Cena bez DPH: 3,75 EUR

DPH:0,75 EUR

Cena spolu s DPH:4,50 EUR.



č1.1ll

záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok podlieha povinnému zverejneniu podla zákon a Č. 5a6l2otOZ. z., ktorým sa doPÍňa

zákon 4011964 zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktoným sa menia a oopíňalú

niektoré zákony; dodávatet berie na vedomie povinnosť odberateÍa zverejniť tento dodatok a svojím

podpisom dáva na jeho zverejnenie súhlas s výnimkou osobných údajov.

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dnijeho zverejnenia na webovom sídle odberate[a.

3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktoryích zmluvné strany obdrŽia po jednom rovnoPise.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah dodatku je prejavom ich slobodnej vÓle, dodatok nebol uzavretý

v tiesni a ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Súčasne vyhlasujú, že si ho riadne a dósledne PreČÍtali,

jeho obsahu rozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísa|i

5. Zmena predmetu dodatku - platí od 0L.02.2O23.

Vo Veíkej Pake dňa 23.0I.2023

za odberateía

Vo Veíkej Pake dňa 23.07.2023

za dodávateía


