
Dodatok č. 1 
k Zmluve o poskytovaní stravy 

Mesto Zlaté Moravce 

Zastúpené: 
Sídlo: 
IČO: 
Peňaž. ústav: 

Číslo účtu: 

MVDr. Marta Balážová, Zástupca primátora 
1. mája 2. , 953 01 Zlaté Moravce 
308676 
VÚB Zlaté Moravce 
33422162/0200 

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

a 

Spojená škola 

Zastúpená: 
Sídlo: 
IČO: 
Peňaž.ústav: 

Číslo účtu: 

PhDr. Zita Záhorská, riaditeľka 
J. Kráľa 39, 953 01 Zlaté Moravce 
34062840 
Štátna pokladnica Bratislava 
7000099356/8180 

MESTO ZLATÉ MORAVCE 
Zverej nené na internetovej stránke mesta 

{/) ____-· tf:t@t.r: ..... „ ... ~ .. „ ..... . . .... . •. .• ... . .• • 

cl'1um podpis zodpovedného zamestnanca 

Uzatvárajú z dôvodu zvýšenia režijných nákladov najedlo nasledovný Dodatok č . 1 k Zmluve 
o poskytovaní stravy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 28.09.2015. 

Čl. 1 
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 najedno 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 3,92 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 00000016 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.1 nadobúda účinnosť 16.10.2015. 
2. Tento dodatok č. 1 bol vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých po dva obdrží každá 

zmluvná strana. 
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok č. 1 uzatvorili slobodne, vážne a bez 

omylu, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, text tohto dodatku si prečítali, 
jeho obsahu porozumeli a na zna , sup}as.11] lf9, odpisujú. 

V Zlatých Moravciach, dňa 16.10.2 15 ~ 
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Mesto Zlaté Moravce: 

MVDr. Marta Balážová, zástupca primátora mesta 
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Spojená škola: 
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PhDr. Zita Záhorská, riaditeľka 
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' Mesto Zlaté Moravce 
Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA- VNÚTORNÁ ADMINISTRATÍVNA KONTROLA 

vykonaná v zmysle § 9a zákona NR SR c. 502/2001 Z. z. so zameraním na hospodárnosť, 
efektívnosť, účinnosť a účelnosť pri hospodárení s verejnými prostriedkami. 

príjem/ použitie (výdaj)/ poskytnutie/ právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy * ( nchodiace sa 
prcčiarknúť) 

Názov finančnej operácie: DODATOKč.1 

k ZMLUVE o poskytovaní stravy 

pre SPOJENÚ školu v Meste Zlaté Moravce 

Finančná operácia alebo jej časť je v súlade: 

a) so schváleným rnzpočtom '8 -'*'- , . ~ \ 
Meno a priezvisko ... ... .. ff. .. (~~ ~-~tP<A' ... ..... ..... .. Dátum a podpis PJ~:J~.1( ..... .' .......... ,~ 

b) s osobitnými predpismi, áno - nie konkrétne s : .. ........ .. ... .. ..... ........... .... ....... .... ........ .... .. ... ..... .. .... . 

Meno a priezvisko ........ ... ... ..... „ .. . . . . .. .. . . . . ..... . .. . Dátum a podpis ............. ........ ...... .... ...... . 

c) s uzatvorenými zmluvami. áno - nie konkrétne s:: Zákon č. 597/2003 o financovaní základných 
škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona 

Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Nociarová 

d) s rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov, áno - nie konkrétne s: 

Meno a priezYisko ................. ...... ..... .. ... „..... Dátum a podpis .... ......... ........ .. „ .. . . . . . .. . • .. 

e) s rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov, áno - nie konkrétne s: 

Meno a priezvisko......... ............ .......... .... ..... Dátum a podpis .. ........ ... ........ ... .... .... ..... . 

f) s vnútornými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami, áno - nie konkrétne s: 

Meno a priezvisko ...... ... ..... ...... ... .... .... ... ........ .. Dátum a podpis .„ ............. ..... . „ .. . „ .. . „„„ 

g) s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov, áno - nie konkrétne s: 

Meno a priezvisko ... „ „ .. . .. . . ...... . .....•..... „ . ........ Dátum a podpis ... „ • . . • • • • „ .•.... „ ..... .. „ ...... . 

h) Vedúci zamestnanec poverený primátorom mesta: j A 

Meno a priezvisko . tJ.~~ „ . rJ.8g~(.. . .1f9.R.V.fJ. .. . Dátum a podpis }/.,.!<?:1-:9!\.. ... :f.~/„ 


