Dodatok č. 1/2011
ku zmluve o dodávke prác č. ÚVTOS-1/2011-VH/1/B uzavretej dňa 07.01.2011

čl. 1
Zmluvné strany
1.1. Objednávateľ

: Poľnohospodárske družstvo Svodín
Malá škovránková ulica 1171/4
943 54 Svodín

Zastúpený

: Ing. Marián Kalivoda – predseda družstva
Marianna Mészárosová- ekonóm
Vo veciach zmluvy oprávnený : Ing. Marián Kalivoda – predseda družstva
Poverení pracovníci
: Viliam Moncz – vedúci vinohradu
Judita Nothartová – vedúca ovocného sadu
Bankové spojenie
:
č. ú. :
IČO
: 31439292
DIČ
: SK 2020412801
Tel. č.
:

Fax
e-mail:

:
:

a
1.2. Dodávateľ

: Ústav na výkon trestu odňatia slobody
priečinok 42/VD
937 17 Želiezovce

Zastúpený
: mjr. Mgr. Rastislav Kostoláni - riaditeľ ústavu
Vo veciach zmluvy oprávnený : pplk. Ing. Dušan Svrček - zástupca riaditeľa ústavu
Poverení pracovníci
: mjr. Ing. Ervín Janšík – vedúci oddelenia zamestnávania,
výroby a odbytu
npor. Ján Bajza - vedúci strediska
Bankové spojenie
: Štátna pokladnica
č. ú.: 7000163119/8180
IČO
: 738298
DIČ
: 2021025259
Tel. č.
:
Fax
:
e-mail
:

čl. 2
2.1

Týmto dodatkom sa mení zmluva o dodávke prác č. ÚVTOS-1/2011-VH/1/B uzavretá dňa
07.01.2011 v bode 5.13. čl. 5.

2.1.1

Článok 5. sa mení v bode 5.13. a znie nasledovne: Ak sa dohodne pracovný čas na
pracovisku mimo ústavu dlhší ako 6 hodín, objednávateľ zabezpečí na vlastné náklady
odber a dovoz stravy z ústavu na pracovisko resp. zabezpečí osobitné dodávky stravy
pre odsúdených. Za osobitnú dodávku stravy si môže objednávateľ účtovať u dodávateľa
0,74 € za každé podané jedlo odsúdeným podľa ich skutočného denného stavu na
pracovisku. Rozdiel z dôvodu vyšších nákladov za podané jedlá znáša objednávateľ.
Stravovanie príslušníkov zboru nie je zabezpečované v rámci tejto objednávky a úhrad.
Objednávateľ zabezpečí na pracovisku sociálne priestory, a vytvorí podmienky na odkladanie
osobných vecí, nutnú hygienu a konzumáciu stravy.
čl. 3

3.1

Ostatné časti zmluvy ostávajú nezmenené.

3.2

Tento dodatok je vypracovaný v piatich rovnopisoch, z ktorých po podpise objednávateľ
obdrží dva a dodávateľ tri rovnopisy.

3.3

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po zverejnení na Centrálnom registri zmlúv.

Protokolárne číslo: ÚVTOS-105-19/11-2011

V Želiezovciach, dňa 11. apríla 2011

OBJEDNÁVATEĽ:

___________________________________

DODÁVATEĽ:

_____________________________________
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