Dodatok č. 3 k
Zmluve o poskytovaní stravovania
uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov
I. Určenie zmluvných strán
Odberateľ:
So sídlom:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
Email:
www stránka:
(ďalej len „Objednávateľ”)

Obec Jakubany
Obecný úrad, Jakubany 555, 065 12 Jakubany
JUDr. Jozef Mačuga, starosta obce
00329924
2020698559
jakubany@jakubany.sk
https://www.jakubany.sk

Dodávateľ:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Kontakt:
Email:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „Dodávateľ“)

Milan Rinkovský
Lipová 1586/36, 064 01 Stará Ľubovňa
33 068 135
SK1023341605
0907 762 838
mariorinkovsky@gmail.com
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK62 0900 0000 0001 0387 6187

(ďalej spoločne len „Zmluvné strany“)

Čl. 1 Úvodné ustanovenia
Zmluvné strany dňa 28.03.2019 uzatvorili zmluvu o poskytovaní stravovania, predmetom ktorej je záväzok zo
strany dodávateľa v intraviláne obce Jakubany zabezpečenie poskytovania donášky obedu v pracovných dňoch
k dverám klienta, ktorým sú dôchodcovia s trvalým pobytom v obci Jakubany. Z dôvodu nárastu cien potravín,
výrazného nárastu cien energií a taktiež pohonných hmôt, ktoré majú zásadný vplyv na výslednú cenu
dodávaných obedov sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku.
Čl. 2 Predmet dodatku
V Článku 2.2 zmluvy (Cena a platobné podmienky) sa pôvodné znenie tohto bodu v celom rozsahu nahrádzajú
novým znením a to nasledovne:
„ 2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ zaplatí dodávateľovi za 1 obed sumu vo výške 4,15 € (slovom
štyri eurá a pätnásť centov) za každý objednaný obed.“
V článku 4.1. zmluvy (spoločné a záverečné ustanovenia) sa pôvodné znenie tohto bodu v celom rozsahu
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nahrádza novým znením a to nasledovne:
„ 4.1. zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 01.04.2019 do 31.12.2022“

Čl. 3. Záverečné ustanovenia
1. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch
zmluvných strán.
2. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie si ponechá objednávateľ a jedno
zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s jeho obsahom
ho vlastnoručne podpisujú.

V Jakubanoch, dňa 17.12.2021

podpísané

V Starej Ľubovni, dňa 17.12.2021

podpísané

Odberateľ:

Dodávateľ:

JUDr. Jozef Mačuga
Starosta obce

Milan Rinkovský
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