
 

 Dodatok č. 2  
k zmluve o poskytovaní stravovania pre klientov Zariadenia opatrovateľskej služby 

uzatvorený podľa ust. § 269 Obchodného zákonníka  

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:   Mestská časť Košice-Západ 

Sídlo:                         Tr. SNP č. 39, 040 11 Košice 

Zastúpený:  Mgr. Marcel Vrchota - starosta mestskej časti 

IČO:                         00690970 

DIČ:   2020928294  

IČ DPH:  nie je platcom DPH  

E-mail:  miestnyurad@kosicezapad.sk 

Bankové spojenie: VÚB a.s., Košice 

IBAN:   SK61 0200 0000 0000 1542 9512 

 (ďalej len „objednávateľ“)  

     

Dodávateľ:  Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 

Sídlo:   Garbiarska 4, 040 01 Košice  

Zastúpený:  Mgr. Zdena Sloviková - riaditeľka 

IČO:    00696871 

DIČ:   2020786405 

IČ DPH:  Nie je platcom DPH 

E-mail:  sekretariat.riaditelky@sspmk.sk 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko 

IBAN:   SK84 5600 0000 005 0235 1003 

Zapísaný v registri sociálnych služieb vedenom  Košickým samosprávnym krajom, reg. číslo 

49/2009 – OSV/5 

(ďalej len „dodávateľ“) 

(spolu len „zmluvné strany“)   

Čl. II. 

Úvodné ustanovenia 

1. Dňa 21.05.2021 uzatvorili zmluvné strany zmluvu o poskytovaní stravovania pre klientov 

Zariadenia opatrovateľskej služby v súlade s ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.  

2. V zmysle článku VIII. bod 2. citovanej zmluvy akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné 

vykonať výlučne písomnou dohodou zmluvných strán. 

 

Čl. III. 

Predmet dodatku 
1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení dodatku č. 2 k zmluve v tomto znení: 

Článok III. bod 1 zmluvy sa mení nasledovne: Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 

01.06.2021 – 30.06.2022.  

     

Čl. IV. 

Záverečné ustanovenia 

1. Tento dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia  v súlade s § 47a Občianskeho 

zákonníka v platnom znení. 
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2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch originálnych vyhotoveniach, pričom každá zo 

zmluvných strán dostane dva rovnopisy. 

3. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým 

prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni, ani za nápadne 

nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jej neplatnosť, na znak čoho pripájajú 

svoje podpisy. 

 

     Ostatné ustanovenia zmluvy vrátane jej dodatku sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

                                              

 

V Košiciach, dňa 20.05.2022  V Košiciach, dňa 16.05.2022 

 

Za objednávateľa:      Za dodávateľa: 

 

 

 

 

 

    

 

_____________________________  ________________________ 

 Mgr. Marcel Vrchota Mgr. Zdena Sloviková

 starosta                                                             riaditeľka 


