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Dodatok č. 3 

k Zmluve o poskytovaní stravovania dôchodcom 
(ďalej len „Dodatok“) 

uzatvorenej v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

v znení neskorších zmien a doplnkov 

  

Čl. I 

Zmluvné strany 

Poskytovateľ: 

Obchodné meno:  AZZO, s.r.o. 

Sídlo:    Štúrova 2, 059 21 Svit 

IČO:    36 466 158 

DIČ:    2020016361 

Bankové spojenie:  Československá obchodná banka, a. s. 

IBAN:    SK29 7500 0000 0040 1159 0112 

Štatutárny zástupca:  Štefan Rušin, konateľ 

 (ďalej len „poskytovateľ“) 

 

a 

 

Objednávateľ: 

Názov obce:   Mesto Svit 

Adresa/sídlo:   Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit 

IČO:    00 326 607 

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s.  

Číslo účtu:   SK60 0200 0000 0000 2472 7562 

Zastúpený:   Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta 

(ďalej len „objednávateľ“) 

(poskytovateľ a objednávateľ spolu ďalej len „zmluvné strany“) 

 

uzatvárajú Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní stravovania dôchodcom zo dňa 30.9.2021 v znení 

Dodatku č. 1 zo dňa 12.1.2022 a Dodatku č. 2 zo dňa 4.5.2022 v nasledovnom znení: 
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Čl. II 

Predmet Dodatku 

Znenie bodu 1. a 2. v Článku IV Zmluvy sa nahrádza novým znením nasledovne: 

1. Jednotkou za poskytovanie stravovacích služieb na základe tejto zmluvy je cena jedného obeda – 

cena stravného lístka vo výške 4,50 €.  

2. Táto cena je platná od 01.10.2022. 

 

Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia objednávateľom.  

2.  Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, po jednom (1) rovnopise pre každú Zmluvnú stranu. 

3.  Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto 

Dodatkom dotknuté, ostávajú v platnosti bezo zmeny v doterajšom znení.  

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že s obsahom Dodatku v plnom rozsahu súhlasia, Dodatok bol uzavretý 

na základe ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných 

podmienok, jej obsahu porozumeli, a na znak toho ju vlastnoručne podpísali. 

 

 

Vo Svite dňa 21.09.2022 

 

Za poskytovateľa:                   Za objednávateľa: 

 

 

 

 -v.r.-          -v.r.- 

..........................................................    ............................................................. 

Štefan Rušin        Ing. Dáša Vojsovičová 

          konateľ AZZO, s. r. o.         primátorka mesta 


