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Dodatok č. 2 

k zmluve č. ÚLogS-30-12-1/2011  o poskytovaní stravovania profesionálnym vojakom 

a zamestnancom  

VÚ 2225 Bratislava, v znení dodatku č.1 ÚlogS55-36/2012 OZP, uzatvorenej podľa § 51 

Občianskeho zákonníka dňa 1.2.2011 medzi nižšie uvedenými zmluvnými stranami 

 

 

Zmluvné strany 

 

 

Poskytovateľ:  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 

                                 Hospodárska správa MO SR 

          Kutuzovova 8 

                           832 47 Bratislava 

Zastúpený:                  Ing. Jaroslavom BĚHULOM – riaditeľom Hospodárskej správy MO SR 

Kontaktná osoba:  Dušan GALOVIČ – vedúci stravovacieho zariadenia 

Tel.:    0960/31 32 54 

Fax:    0960/32 13 99 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava 

Číslo účtu:  SK3181800000007000171557 - výdavkový 

                                    SK3581800000007000171485 – príjmový, 

                                    variabilný symbol: 637 014 

IČO:    30845572/00166 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

Odberateľ                  Vojenský útvar 2020 Trenčín   

 Kasárne SNP  

                                    911 01  Trenčín 

                                    v prospech      

 

Vojenský útvar 2225 Bratislava 

                         Za kasárňou 3  

                                     832 47  Bratislava                                   

Zastúpený   plk. Ing. Milan HAMAR, PhD., riaditeľ Vojenskej polície, 

                              na základe poverenia  č. KaMO-16-288/2013 z 26. novembra 2013 

Číslo tel./faxu   0960 322611 

Bankové spojenie  Štátna pokladnica Bratislava 

Číslo účtu   SK3181800000007000171557 – výdavkový 

                                    SK3581800000007000171485 – príjmový, 

                                     variabilný symbol: 637 014 

IČO    30845572 

                                               (ďalej len „odberateľ“) 

 

Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. 7 Záverečné ustanovenia bod 1 dohodli, že 

Zmluva č. ÚLogS-30-12-1/2011  o poskytovaní stravovania profesionálnym vojakom 

a zamestnancom VÚ 2225 Bratislava (ďalej len „zmluva“) sa mení a dopĺňa takto: 

 



1) V článku 3 Podmienky poskytovania stravovania sa vypúšťa text bodu 2 v celom 

rozsahu a nahrádza sa textom v nasledovnom znení: 

 

„2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že: 

- profesionálnym vojakom a zamestnancom VÚ 2225 Bratislava v pracovných dňoch, 

v priebehu pracovnej zmeny zabezpečí denne obed v rozsahu jedného hlavného teplého jedla 

alebo jedného výberového jedla, vrátane vhodného nápoja a chleba (ďalej len „stravovanie“ 

alebo „obed“) 

- profesionálnym vojakom VÚ 2225 Bratislava zaradeným do dennej zmeny zabezpečí 

v pracovných dňoch obed“ 

 

2) V článku 3 Podmienky poskytovania stravovania sa vypúšťa text bodu 3.2. v celom 

rozsahu a nahrádza sa textom v nasledovnom znení: 

 

„3.2. Objednávanie, odber a konzumáciu obeda poskytovaného profesionálnym vojakom 

odberateľa zaradením do dennej zmeny poskytovateľ zabezpečí v priestoroch jedálne 

Stravovacieho zariadenia Hospodárskej správy MO SR v objekte MO SR , Kutuzovova 8, 

Bratislava- pre  8 profesionálnych vojakov, v priestoroch jedálne v objekte Duklianskych 

kasárni, ul. Za Kasárňou 5, Bratislava – pre 2 profesionálnych vojakov.“ 

 

3) V celom texte zmluvy sa slovné spojenie „Vojenská kuchyňa MO SR v objekte MO SR, 

Kutuzovova 8, Bratislava“ nahrádza slovným spojením „Stravovacie zariadenie 

Hospodárskej správy MO SR, v objekte MO SR, Kutuzovova 8, Bratislava.“ 

 

4) V celom texte zmluvy sa slovné spojenie „obedy č.1-3“ nahrádza slovným spojením 

„hlavné teplé jedlo“ a slovné spojenie „obedy č.4-5, výberové jedlo“ sa nahrádza slovným 

spojením „výberové jedlo“ 

 

5) V čl. 4 Cena a platobné podmienky sa vypúšťa text bodu 1 v celom rozsahu 

a nahrádza sa textom v nasledovnom znení: 

 

„1. Cena jedného hlavného teplého jedla pripravovaného stravovacím zariadením 

poskytovateľa je 2,166 eura  bez DPH, výberového jedla je  2,833 eura bez DPH (zvýšené 

náklady na potraviny o 0,667 eura bez DPH za výberové jedlo hradí stravník).“ 

 

6) Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmeny.. 

 

7) Dodatok č. 2 je vyhotovený v 5 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých odberateľ 

obdrží tri vyhotovenia a poskytovateľ dve vyhotovenia. 

 

8) Tento dodatok  sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode  

informácií) v znení neskorších predpisov 

 

9) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami 

obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia 

v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.. 

 

10) Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy  č. ÚLogS-30-12-1/2011  v znení 

dodatku č.1, č.: ÚLogS-55-36/2012 OZP o poskytovaní stravovania profesionálnym vojakom 

a zamestnancom VÚ 2225 Bratislava. 

 

 

 



 

V Bratislave, dňa:....................      V Trenčíne dňa:.................... 

 

 

Za poskytovateľa:    Za odberateľa: 

 

 

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

         Ing. Jaroslav BĚHULA                                     plk. Ing. Milan HAMAR, PhD. 
                       riaditeľ                                   riaditeľ 

      Hospodárskej správy MO SR                                              Vojenskej polície 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 




