
DODATOK č. 1 
k ZMLUVE  O POSKYTOVANÍ   STRAVY 

č.: AOS-IX-37/2017 
uzavretá medzi  nižšie označenými  zmluvnými stranami v súlade s  § 269 ods. 2 zákona            

č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

 

Čl.  I. 

Zmluvné strany 

1.1.  Dodávateľ: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 

Sídlo: Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Zastúpený: doc. Ing. Jozef PUTTERA, CSc.,  rektor 

Vybavuje:  Ing. Dušan GOŇA, tel.:11. 0960 422 148, 0903 824 620  

 e-mail: dusan.gona@aos.sk 

IČO: 37 910 337 

IČ DPH: SK 2021872083 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

IBAN: SK86 8180 0000 0070 0016 6299 

BIC: SPSRSKBA 

Právna forma: štátna rozpočtová organizácia 

(ďalej len „dodávateľ“) 

 

1.2.  Odberateľ:   Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 

 Vojenská polícia 

Sídlo: Kasárne SNP, Železničná 3, 911 01 Trenčín 

Zastúpený: plk. PhDr. Michal MIGÁT,  riaditeľ 

Vybavuje: kpt. Ing. Pavol PÚČIK, tel.: 0960 339 441      

IČO:                         308 455 72         

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

IBAN:                 SK50 8180 0000 0070 0017 1215          

BIC: SPSRSKBA      

(ďalej len „odberateľ“) 

  

  

 V zmysle čl. V. Záverečné ustanovenia bod 5.5 Zmluvy o poskytovaní stravy                     

č. AOS-IX-37/2017 z 11.07.2017 sa táto mení a dopĺňa týmto dodatkom nasledovne: 

 

II. 

Predmet dodatku 

2.1. Predmetom tohto dodatku je zmena a doplnenie Zmluvy o poskytovaní stravy                     

č. AOS-IX-37/2017 z  11.07.2017 (ďalej len „Zmluva o poskytovaní stravy“). 

2.2. Zmluvné strany na základe v Zbierke zákonov zverejneného opatrenia Ministerstva 

práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného č. 148/2018 

Z.z.  sa dohodli na zmene čl.  IV. Cena a platobné podmienky bod 4.1. sa mení a po 

zmene znie: 

mailto:dusan.gona@aos.sk


Čl. IV. 

Cena a platobné podmienky 

4.1. Cena jedného základného hlavného teplého jedla – obeda  pripravovaného dodávateľom 

je    2,00 € vrátane DPH.  

Cena jedného výberového hlavného teplého jedla – obeda pripravovaného dodávateľom 

je   3,40 € vrátane DPH.  

4.1.1. Kalkulácia hodnoty jedného  hlavného jedla ( obeda ): 

- finančný limit k príprave obeda (stravné )................................. 2,00 EUR 

- príplatok na osobné náklady a vecné náklady............................ 0,50 EUR 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Plná cena hlavného jedla ( obeda ) .............................................  2,50 EUR  

Účtovná cena za objednaný stravný lístok je  ......................... 2,00 EUR  

 

4.1.2. Kalkulácia hodnoty výberového jedla (obeda) 

- finančný limit k príprave výberového obeda (stravné)...............  3,40 EUR 

- príplatok na osobné a vecné náklady.........................................   0,50 EUR 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Plná cena hlavného jedla ( obeda ) .............................................    3,90 EUR  

Účtovná cena za objednaný obed výberového jedla ...............  3,40 EUR 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

 

3.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády 

Slovenskej republiky dňa 01.07.2018. 

3.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytovaní stravy nezmenené týmto dodatkom ostávajú 

v platnosti v takom znení, ako sú uvedené v Zmluve o poskytovaní stravy. 

3.3. Tento dodatok sa povinne zverejňuje v súlade s §47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov. 

3.4. Tento dodatok podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády 

Slovenskej republiky. 

3.5. Odoberateľ berie na vedomie povinnosť dodávateľa zverejniť tento dodatok 

v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky.  

3.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že ho uzavreli 

slobodne, vážne a zrozumiteľne, nie sú v tiesni a za nevýhodných podmienok a na znak 

súhlasu s jeho obsahom ho dobrovoľne podpisujú. 



3.7. Dodatok je vyhotovený v šiestich  rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, 

štyri rovnopisy obdrží dodávateľ a dva rovnopisy obdrží odberateľ. 

 

 

 

                  . 

V Liptovskom Mikuláši dňa        

 

Za dodávateľa: 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––– 

doc. Ing. Jozef PUTTERA, CSc. 

rektor  

 V Trenčíne dňa 

 

Za odberateľa: 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––– 

plk. PhDr. Michal MIGÁT 

 

 


