
DODATOK č.l

k zmluve o zabezpečovaní prípravy stravy, uzatvorenej podľa § 269 ods.2 zák.č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 
v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

Odberateľ: Obec Miloslavov
Sídlo: Miloslavov 181, 900 42 Miloslavov
IČO: 00304948
DIČ: 2020662182
Bankové spoj.: Primá banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK 37 5600 0000 0018 7740 6001

Zastúpenie: Milan Bad’anský, starosta obce

/ďalej len ako odberateľ/
a
Dodávateľ: Tomáš Mészároš - PINO s r.o.
Sídlo: Farského 14, 851 01 Bratislava
IČO: 44 013 141
IČ DPH : SK 2022543556
Bankové spoj.: Tatra banka, Hodžovo nám.3, 811 06 Bratislava
Číslo účtu: SK91 1100 0000 0026 2417 4549- účet pre zák.zástupcov

SK18 1100 0000 0026 2317 4866 - dotačný účet

Štatutárny orgán: Tomáš Mészároš - konateľ
Spoločnosť zapísaná : OR OS Bratislava I, oddiel sro.vložka Č.50679/B 
/ďalej len ako „ dodávateľ/

Týmto dodatkom účastníci sa dohodli, že po vzájomnom súhlase upravujú

Článok V.
Účastníci zmluvy na základe vzájomnej dohody a po zosúladení s VZN obce č. 1/2018 menia text 

zmluvy nasledovne:

Zriaďovateľ základnej školy, Obec Miloslavov, pre určenie príspevku zákonného zástupcu žiaka na 
stravu určuje pre príspevok zákonného zástupcu žiaka na stravu V. finančné pásmo.

Cena 1 obed pre žiaka 1. stupňa ZŠ 
cena potravín 1,16 EUR
čiastočná úhrada režijných nákladov 0,73 EUR
Cena stravného lístka pre zákonného zástupcu žiaka s DPH: 1,89 EUR
finančný príspevok obce na režijné náklady dodávateľa 0,56 EUR/1 stravný lístok
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Cena 1 obed pre žiaka 2. stupňa ZŠ
cena potravín: 1,22 EUR
čiastočná úhrada režijných nákladov 0,74 EUR
Cena stravného lístka pre zákonného zástupcu žiaka s DPH: 1,96 EUR
finančný príspevok obce na režijné náklady dodávateľa: 0,54 EUR/1 stravný lístok.

Cena 1 obed pre zamestnanca ZŠ
cena potravín: 1,26 EUR
čiastočná úhrada režijných nákladov 1,24 EUR
Cena stravného lístka pre zamestnanca s DPH: 2,50 EUR

V ostatných článkoch zostáva zmluva bez zmien.

Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok zmluvy prečítali, s jej obsahom sa oboznámili a súhlasia 
s ním, pričom dodatok zmluvy bol uzavretý podľa ich pravej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite 
a vážne, nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo svojím podpisom 
potvrdzujú.

V Bratislave, dňa Zž?//'

Tomáš Mészároš, konateľ

Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. 
Farského 14. 851 01 Bratislava, 

IČO: 44 013 141 
|O .DPH: .5K2.0Z25.43.556.
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