
DODATOK č. 2 

k Zmluve o poskytovaní stravovania 

 uzavretý v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v 

znení neskorších predpisov 

 

ODBERATEĽ: 

   

Názov:  Obec Gemerská Poloma 

So sídlom:  Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma 

Zastúpená:   Mgr. Lillian Bronďošová – starostka obce 

IČO:   00328227 

DIČ:  2020961283 

Bankové spojenie: VÚB, a. s. 

Číslo účtu:  SK91 0200 0000 0026 7111 5051 

 

(ďalej len „odberateľ“)   

 

a 

 

DODÁVATEĽ:  

 

Názov:   GEMER SERVIS, s. r. o. 

So sídlom:   Slanská 219, 049 22 Gemerská Poloma 

Zastúpený:   Blažena Lindáková, Ondrej Lindák, konatelia 

IČO:   46535390 

DIČ: 2023422874 

Bankové spojenie: Československá obchodná banka a. s. 

Číslo účtu:             SK22 7500 0000 0040 1728 8600 

 

(ďalej len  „dodávateľ“) 

 

uzatvárajú nasledovný Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní stravovania uzatvorenej dňa 

30.06.2017: 

 

 

Článok I. 

 

Odberateľ a dodávateľ sa dohodli na zmene bodu 1. a 2. v článku V. Cena a platobné 

podmienky, nasledovne:  

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena stravného lístka je 2,70 € (slovom dve eurá a sedemdesiat 

centov).                                           

2. Občan dôchodca hradí poplatok vo výške  2,20 € za jeden odobratý obed, v prípade dovozu 

obeda do domácnosti 2,40 €. 

 

 

 



Článok II. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o poskytovaní stravovania sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

2. Dodatok č. 2 je možné meniť a dopĺňať len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán 

písomnou formou. 

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na internetovej stránke obce. 

4. Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých odberateľ obdrží dva 

rovnopisy a dodávateľ jeden. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak 

toho, že obsahu tohto Dodatku č. 2 zodpovedá ich skutočnej slobodnej vôli, ho podpísali. 

 

 

 

 

V Gemerskej Polome, dňa 31.08.2019 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

Odberateľ       Dodávateľ              

                   

 

 


