-

,..,.

Dodatok č. 4
k Zmluve o poskytovaní stravy zo dňa 02.09.2014
Poskytovateľ:
Mesto Zlaté Moravce
Zastúpené:
Sídlo:
IČO:
Peňaž. ústav:
Číslo účtu:

PaedDr. Dušan Husár, primátor mesta
l.mája 2, 95301 Zlaté Moravce
308676
VÚB Zlaté Moravce
SK22 0200 0000 0000 3342 2162

Prostredníctvom
Zariadenia školského stravovania pri Materskej škole Žitavské nábrežie č. 1,
Žitavské nábrežie 1, 953 01 Zlaté Moravce
Sídlo:
Mgr. Máriou Krátkou, vedúcou ZŠS
Zastúpená:
Bankové spojenie: SK69 0200 0000 0016 3035 3753
a·
Objednávateľ:
ESAM s.r.o.
Zastúpená :

Mgr. Lucia Holečková-na základe plnej moci zo dňa 03.08.2016
Alena Majlátová-konateľ
Choča 101, 951 76 Choča
Sídlo:
44 927 835
IČO:
VÚB Zlaté Moravce
Peňaž.ústav:
SK52 0200 0000 0026 4284 9953
Číslo účtu:
zapísaný v OR Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl.č. 25112/N
uzatvárajú z dôvodu dodatočnej potreby úpravy vzájomných práv a povinností vyplývajúcich
zo zmluvy o poskytovaní stravy spočívajúcich v úprave režijných nákladov na jedlo tento
Dodatok č.4 ( ďalej len ako „Dodatok")
Čl.l
Predmet dodatku
1. V článku 2 sa mení znenie ods. 4, pričom nový ods. 4 znie:
„ 4. ESAM s.r.o. uhradí Mestu Zlaté Moravce náklady za stravu poskytnutú cudzím
stravníkom, ktoré predstavujú:
- na jedno hlavné jedlo pre dospelého cudzieho stravníka sumu 2,85 eura
- na stravu pre deti SMŠ sumu 2087 eura.
Suma pozostáva zo sumy 1,19 eura na stravu pre dospelého stravníka, 1,19 eura pre dieťa
materskej školy, (finančný limit na nákup potravín určený podľa záväzných MSN ) a 1,66
eura na režijné náklady ( reálne režijné náklady na výrobu jedla).
ESAM s.r.o. uhradí sumu za režijné náklady a na účet Materskej školy, Žitavské nábrežie č. 1,
Zlaté Moravce: SK69 0200 0000 0016 3035 3753 sumu za stravu (na nákup potravín).

ESAM, s.r.o. je povinný uhradiť každé nahlásené jedlo, teda aj také, ktoré nestihol v čase
určenom podľa ods. 3 odhlásiť. Faktúru - daňový doklad za stravu poskytnutú na základe tejto
zmluvy uhradí ESAM, s.r.o. v lehote splatnosti na účet Zariadenia školského stravovania
uvedený v zmluve."
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmeny v takom znení, ako boli zmluvnými
stranami dohodnuté.

Čl.2
Záverečné ustanovenia
1. Tento Dodatok sa uzatvára na dobu určitú a to: od 01.07.2019 do 12.07.2019.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť od 01.07.2019. Účinnosť nadobúda podľa ust. § 47
a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.
3. Tento Dodatok je podľa zákona č. 211/2000 Z.z. povinne zverejňovanou zmluvou a s jej
zverejnením na webovom sídle poskytovateľa súhlasí. Tento Dodatok bol vyhotovený v 4
rovnopisoch, z ktorých po dva obdrží každá zmluvná strana.
4. 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 28.06.2019
Mesto Zlaté Moravce:

ESAM s.r.o.:
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Mgr. Mária Krátka, vedúca ZŠS
pri MŠ Žitavské nábr. 1
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