
Dodatok č.2

k zmluve o zabezpečení stravy pre Základnú
školu a Materskú školu Hontianska Vrbica.

(d'alej len „Dodatok č. 2)

Zmluvné strany
Účastník 1:
Názov • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU,

DEMANDICE 131
Sídlo • Demandice 131, 935 85 Demandice
IČO • 37864319
Dič • 2021647353
Zastúpená Mgr. Frederika Bieleková- riaditel'ka školy
Kontakt 1 • 0907115550- riaditel'ka školy
Kontakt 2 • 0915125140, vedúca šJ: Silvia Píšová
/d'alej len „účastník

Účastník 2 :
Názov • OBEC HONTIANSKA VRBICA
SídloHontianska Vrbica 267, 93555 Hontianska Vrbica
IČO • 00306975
Dič • 2021023565
ZastúpenáKarol Pilinský —starosta obce
Kontakt 1 • 0911419725 - starosta obce
Kontakt 2 • 0367789303, vedúca ŠJ: Mgr. Barbora Valentíková
/d'alej len „účastník

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí Dodatku č. 2 k zmluve v tomto znení:

l. Predmet dodatku
1. Zmluvné strany sa dohodli, že text Článku IV. ods. 1 sa v celom rozsahu ruší a nahrádza
nasledovne :
Cena jedného hlavného jedla a polievky je stanovená nasledovne :

- pre Základnú školu - stravné 1,21 €
- režijné náklady 0,50 €

- pre Materskú školu - stravné 0,90 €
- režijné náklady 0,50 €

- pre dospelých stravníkov - stravné 1,41 €
- režijné náklady 2,12 €

Stravné bude účastník 2 uhrádzať z účtu školskej jedálne, IBAN : SK02 5600 0000 0071
0731 1011

Režijné náklady bude účastník 2 uhrádzat' z účtu obce, IBAN : SK 73 5600 0000 0071
0731 4001 Na účet školskej jedálne ZŠ s Mš Demandice, IBAN : SK70 0200 0000 0000
0653 1152



II. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č.2 je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých dve vyhotovenia
dostane účastník 1 a dve účastník 2.

2. Obe zmluvné strany podpisujú tento dodatok č.2 ako prejav ich slobodnej völe, poznajú
jej obsah, ako aj dösledky z nej vyplývajúce, nekonajú v tiesni za nápadne nevýhodných
podmienok a zároveň prehlasujú, že ich zmluvná vol'nost' nie je ničím obmedzená.

3. Dodatok č.2 nadobúda platnost' 01.09.2022

Demadice 22.08.2022
DEMANDICE 131

................................................... .......................................................
starosta obce riaditeľka školy


