
Dodatok č. 1   
k zmluve o poskytovaní 

spoločného stravovania 

zo dňa 1.8.2010 

 

Zmluvné strany: 

Odberateľ: Obec  Pečovská Nová Ves 

       Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves 

       Zastúpená: PhDr. Jaroslavom Dujavom, starostom obce 

       IČO: 00327590 

       DIČ: 2020711660 

       Bankové spojenie: VÚB a.s. Prešov – SK51 0200 0000 0000 0292 0572 

(ďalej len odberateľ) 

Dodávateľ: Jozef  Havrila -  MARTINI BAR 

        Platanová 15, 080 06 Ľubotice 

        IČO: 46319701 

        IČ DPH: SK1081047781 

        Bankové spojenie: VÚB a.s. Prešov   -  SK62 0200 0000 0038 9379 7857 

(ďalej len dodávateľ)  

 

Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách v bode čl. 1 a čl. 2  zmluvy o poskytovaní 

spoločného stravovania zo dňa 1.8.2010 takto:  

 

Čl. 1 

Predmet zmluvy 

1) Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa na svoje náklady v rozsahu a za podmienok 

dohodnutých v zmluve pre odberateľa  poskytovať spoločné stravovanie pre dôchodcov  

obce Pečovská Nová Ves, ktorí majú trvalý pobyt   na území obce a pre svoj nepriaznivý 

stav sú odkázaní na spoločné stravovanie a sú poberateľmi: 

   a) starobného dôchodku 

               b) predčasného starobného dôchodku 

               c) invalidného dôchodku (invalidita podľa právoplatného rozhodnutia  alebo posudku    

                   Sociálnej poisťovne s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť  

                    nad 70%). 

 

2) Poskytovať teplé jedlo pozostávajúce z polievky a jedného hlavného jedla. 

3) Podľa potreby zabezpečiť rozvoz jedla.  

4) Poskytovať jedálny lístok najneskôr jeden deň dopredu. 



Čl. 2 

Čas, miesto a spôsob platenia 

1) Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

2) Dodávateľ je povinný vydávať obedy pre dôchodcov obce Pečovská Nová Ves podľa Čl. 

1 bod 1) v pracovných dňoch od 10:00 do 13:00. 

3) Stravu má občan možnosť objednať najneskôr do 8:00 hod.. 

4) Cena jedného obeda je 2,50 €. 

5) Dodávateľ po uplynutí mesiaca do 10 dní vystaví a doručí  odberateľovi  faktúru. 

6) Prílohou faktúry bude zoznam stravovaných osôb a počet nimi odobratých stravných 

jednotiek za predchádzajúci mesiac.  

 

Čl. 3 

Záverečné ustanovenia 

1) O podmienkach poskytovania stravy a finančného príspevku na stravovanie pre dôchodcov   

v obci Pečovská Nová Ves rozhodlo obecné zastupiteľstvo schválením  VZN č. 2/2021 zo 

dňa 13.12.2021, č. uznesenia 191/2021. 

2) Dodatok č. 1  nadobúda platnosť 1.1.2022.   

3) Dodatok  č. 1 sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z ktorých 1 exemplár obdrží odberateľ a 1 

dodávateľ. 

4) Ostatné ustanovenia zmluvy o poskytovaní spoločného stavovania zo dňa 1.8.2010 ostávajú 

nezmenené.   

5) Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho  obsahu porozumeli a na 

znak toho, že jeho  obsah zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli,  ho podpísali. 

 

 

V Pečovskej Novej Vsi, dňa 21.12.2021                   V Pečovskej Novej Vsi, dňa 21.12.2021 

 

Dodávateľ:                 Odberateľ: 

 

___________________________   _______________________________ 

Jozef  Havrila                                                              PhDr. Jaroslav Dujava 

                                                                                           starosta obce 


