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 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb rýchleho občerstvenia  

č. SE-OHZ2-2022/005046-002 zo dňa 28.12.2022  

(ďalej len „dodatok“) 

 

Zmluvné strany: 

 

Odberateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  

sídlo: Pribinova 2, 812 72  Bratislava 1 

právna forma: štátna rozpočtová organizácia 

IČO: 00151866  

bankové spojenie: Štátna pokladnica  

číslo účtu: SK78 8180 0000 0070 0018 0023  

zastúpené: plk. Ing. Oľga Grausová, zástupkyňa generálneho riaditeľa a súčasne      

riaditeľka organizačného odboru sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra 

SR, na základe plnomocenstva č. SL-OPS-2022/001312-158 zo dňa 

18.11.2022  

 (ďalej len „odberateľ“) 
 

 a 
 

Dodávateľ: Centrum účelových zariadení  

sídlo: Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 

právna forma: štátna príspevková organizácia 

IČO: 42137004 

IČ DPH SK2022739697 

bankové spojenie:  

číslo účtu:  

zastúpené: Ing. Marcel Moravčík 

 riaditeľ Centra účelových zariadení  

 (ďalej len ,,dodávateľ“) 

         (ďalej spolu len „zmluvné strany“) 

 

 

Čl. I. 

Predmet dodatku 

 

V súlade s článkom VIII. bod 3.  Zmluvy o poskytovaní služieb rýchleho občerstvenia č. SE-

OHZ2-2022/005046-002 zo dňa 28.12.2022  (ďalej len „zmluva“) sa zmluvné strany dohodli  

na nasledovnej zmene zmluvy: 

I. Čl. IV. bod 2. zmluvy znie: 

„2) Cena za predmet zmluvy je zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle zákona 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a vyhlášky Ministerstva financií č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách. 

Cena stravného lístka platná od 1.1.2023 do 31.12.2023 je 4,90 Eur s DPH.“ 
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II.  v Čl. IV. sa dopĺňa bod 3, ktorý znie: 

„ 3) Dodávateľ bude akceptovať aj stravné lístky v hodnote 4,30 Eur s DPH  do 

28.2.2023. 

 

 

 

 

Čl. II. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 

2. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom neupravené ostávajú naďalej v platnosti 

nezmenené. 

3. Tento dodatok sa vyhotovuje v (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá zo 

zmluvných strán dostane po  (2) rovnopisy.  

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, oboznámili sa s jeho obsahom, 

na znak čoho ho podpisujú. 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa ................                                                V Piešťanoch dňa................ 

 

 

 

Za odberateľa:                       Za dodávateľa:  

                                            

     

 

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

plk. Ing. Oľga Grausová                                                   Ing. Marcel Moravčík 

      zástupkyňa generálneho riaditeľa                                                               riaditeľ 

 a súčasne riaditeľka organizačného odboru  

          sekcie ekonomiky MV SR     

                                 

 


