
Dodatokč. 2 
k Zmluve o poskytovaní stravy 

Mesto Zlaté Moravce 

Zastúpené: Ing. Serafína Ostrihoňová, primátorka 
1. mája 2„ 953 01 Zlaté Moravce 
308676 

Sídlo: 
IČO: 
Peňaž.ústav: VÚB Zlaté Moravce 

33422162/0200 Číslo účtu: 

Prostredníctvom 
Zariadenia školského stravovania pri Materskej škole Slnečná 2 
Slnečná 2, 953 01 Zlaté Moravce 
Zastúpená: Erika V argová, vedúca ZŠS 
Bankové spojenie: 1630375653/0200 

a 

Spojená škola 

Zastúpená: PhDr. Zita Záhorská, riaditeľka 
Sídlo: 
IČO: 

J. Kráľa 39, 953 01 Zlaté Moravce 
34062840 

Peňaž.ústav: Štátna pokladnica Bratislava 
7000099356/8180 Číslo účtu: 

Uzatvárajú z dôvodu zvýšenia režijných nákladov na jedlo nasledovný Dodatok č. 2 k Zmluve 
o poskytovaní stravy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 5.9.2014 

Čl. l 
Predmet dodatku 

1. V článku 2 sa mení znenie ods. 4, pričom nový ods. 4 znie: 

„ 4. Spojená škola uhradí Mestu Zlaté Moravce náklady za stravu poskytnutú cudzím 
stravníkom, ktoré predstavujú na jedno hlavné jedlo: 
pre dospelého cudzieho stravníka sumu 3,92 eur 
pre dieťa Spojenej školy sumu 3,74 eur 
pre dieťa Spojenej školy v hmotnej núdzi sumu 3,74 eur 
pre dieťa Špeciálnej materskej školy sumu 3,92 eur 
pre dieťa Špeciálnej materskej školy v hmotnej núdzi sumu 3,92 eur 

Suma pozostáva zo sumy 1,19 eura na stravu pre dospelého stravníka, pre dieťa 1,01 eura 
(finančný limit na nákup potravín určený podľa záväzných MSN) a 2,73 eura na režijné 
náklady (reálne režijné náklady na výrobu hlavného jedla). 
Spojená škola uhradí sumu za režijné náklady a na účet Materskej školy, Slnečná 2, Zlaté 
Moravce: SK81 0200 0000 0016 3037 5653 sumu za stravu (na nákup potravín)." 



2. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmeny v takom znení, ako boli zmluvnými 
stranami dohodnuté. 

Čl. 2 
Záverečné ustanovenia 

1. Tento dodatok č.2 nadobúda účinnosť 12.02.2015 
2. Tento dodatok č. 2 bola vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých po dva obdrží každá 

zmluvná strana. 
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok č. 2 uzatvorili slobodne, vážne a bez 

omylu, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, text tohto dodatku si prečítali, 
jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú. 
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