
Dodatok Č. 3 
k Dohode o dovoze stravy zo dňa 10.09.2010 

uzatvorenej 

medzi poskytovatel'om dopravnej služby: 
firmou- obchodné meno: KING EL WIS T AXIK 
majiteľ: Imrich Ivkovič 
miesto podnikania: Nitrianska 16 

953 01 Zlaté Moravce 
IČO: 41 874901 
(ďalej len "poskytovatel"') 

a prijímateľom: 
organizáciou: 
so sídlom: 
v zastúpení: 
bankové spojenie: 
číslo účtu: 

IČO: 
( ďalej len "prijímatel''') 

Mesto Zlaté Moravce 
1.mája č.2, 953 33 Zlaté Moravce 
Ing. Peter Lednár CSc. primátor mesta 
VÚB Zlaté Moravce 
33422162/0200 
00308676 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatok Č. 3 k Dohode o dovoze stravy 
uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 10.09.201 O (ďalej len "dohoda"), ktorým sa 
upravuje rozsah dopravnej služby v článku 1., úhrada za dopravnú službu v článku II. a dÍžka 
poskytovania dopravnej služby v článku IV, a to nasledovne: 

I. 
Predmet dodatku 

1. v článku I. Predmet zmluvy sa mení znenie prvej vety, pričom prvá veta znie: 
"Poskytovatel' sa zaväzuje pre prijímateľa poskytovať dopravnú službu: dovoz stravy pre 15 
klientov v Zariadení opatrovateľskej služby." 

2. článok II vrátane nadpisu znie: 

" II. 
Úhrada za dopravnú službu 

Prijímateľ Mesto Zlaté Moravce sa zaväzuje uhrádzať za dopravnú službu poskytovatel'ovi 
podľa dohody 5,00 € za jeden rozvoz, na základe mesačnej fakturácie poskytovateľa, ktorej 
prílohu bude tvoriť rozpis vykonaného dovozu stravy v danom kalendárnom mesiaci." 
Za jeden rozvoz sa považuje/rozumie cesta tam aj späť uskutočnená v jeden deň. 

3. V článku IV. Deň začatia poskytovania dopravnej služby sa dopÍňa veta: 
"Dopravná služba sa bude poskytovať naďalej od 01.01.2013 do 31.12.2013." 



4. Ostatné ustanovenia dohody zostávajú nezmenené. 

II. 
Záverečné ustanovenia 

1. Tento dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých prijímateľ obdrží dve 
vyhotovenia a poskytovateľ jedno vyhotovenie. 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na stránke prijímateľa. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok 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. 

V Zlatých Moravciach dňa 31.12.2012 

Ing. Peter Lednár CSc. 
primátor mesta Imrich Ivkovič 


