
Dodatok č. 6

K Zmluve o poskytovaní stravovania zo dňa 30.7. 2009 

V znení dodatku č.l zo dňa 1.6. 2011 

Dodatku č.2 zo dňa 31.7. 2012 

Dodatku č.3 zo dňa 28.1. 2014 

Dodatku č. 4 zo dňa 26.3. 2018 

Dodatku č. 5 zo dňa 14.2. 2020

Objednávateľ: Mesto Pezinok

Sídlo: Radničné námestie 7, 90214 Pezinok

IČO: 00305022

DIČ: 2020662226

Štatutárny orgán: Ing. arch. Igor Hianik, primátor

(ďalej len objednávateľ)

Dodávateľ: Adina Fogtová, ADA

Mesto podnikania: Myslenická 201, 90203 Pezinok

IČO: 32826958

DIČ: SK1022994610

Označenie registra: Živnostenský register Obvodný úrad

Číslo registra:

(Ďalej len dodávateľ)

108-2611

Uzatvárajú v zmysle článku V. ods. 4 Zmluvy o poskytovaní stravovania zo dňa 30.7. 2009, zn. 
5/22/370/2009/71-19/22425/2009, v znení dodatku č.l zo dňa zo dňa 1.6. 2011, dodatku č.2 zo dňa 

31.7. 2012, dodatku č.3 zo dňa 28.1. 2014, dodatku č. 4 zo dňa 26.3. 2018, dodatku č. 5 zo dňa 14.2. 
2020, podľa paragrafu 663 a nasl. Občianskeho zákonníka tento dodatok s nasledovným obsahom:

Článok 1: Predmet dodatku

1. Mení sa článok III. Cena a fakturačně podmienky, v ktorom sa zvyšuje cena stravnej jednotky 

nasledovne:

Cena za stravnú jednotku Dovoz stravy Celková cena
Pondelok-piatok 3,60 eur 0,60 eur 4,20 eur
Víkendy, sviatky a dni 
pracovného pokoja 4,20 eur

0,60 eur 4,80 eur



2. Ostatné podmienky zmluvy ostávajú nezmenené.

Článok 2: Všeobecné ustanovenia

1. Predmetom zmluvy je dodávka stravy pre dôchodcov v pracovných dňoch, cez víkendy, 
sviatky a v dňoch pracovného pokoja.

2. Dodatok sa vyhotovuje na základe telefonickej žiadosti dodávateľa zo dňa 18.11. 2022

o zvýšenie stravnej jednotky, so zdôvodnením najmä zvýšením cien za energie a potraviny. 
Objednávateľ, zastúpený primátorom, plne akceptuje žiadosť dodávateľa.

Článok 3: Záverečné ustanovenia

1. V ostatných častiach zostáva zmluva bezo zmeny.

2. Tento dodatok je platný odo dňa podpísania zmluvnými stranami a účinný dňom 1.12. 2022, 
nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Mesta Pezinok.

3. Zmluvné strany tiež zhodne vyhlasujú, že sa podrobne oboznámili s celým obsahom tohto 

dodatku, porozumeli mu a nemajú k nemu žiadne výhrady, pripomienky a ani ďalšie návrhy 
na doplnenie. Na znak toho ho vlastnoručne podpisujú.

4. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vyhotovený v 3 rovnopisoch, 2 

rovnopisy pre objednávateľa a 1 pre dodávateľa.

V Pezinku dňa V Pezinku dňa.

Ad ina Fogtová 

Adina Fogtová ADA
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Primátor mesta Pezinok


