
Dodatok č. 2 
k zmluve poskytovaní stavovania 

zo dňa 29.03.2012 

medzi zmluvnými stranami: 

1.1. Objednávateľ: 
Mesto Pezinok 

Štatutárny orgán: Mgr. Oliver Solga, primátor 
sídlo: Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

IČO: 00 305 022 

1.2. Dodávateľ: 

ZŠ Fándlyho 11,902 01 Pezinok 
Štatutárny orgán: Milan Janoga, riaditeľ 

sídlo: Fándlyho 11, 902 01 Pezinok 
IČO: 36 062 201 

DIČ: 202 160 3815 
Bankové spojenie: 6607492002/5600 

ktorí uzatvárajú tento dodatok s nasledovným obsahom: 

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy v bode 2.1. článku 2. Predmet zmluvy 
a to na zmene počtu stravníkov z 20 na 110, pri dodávke stravy pre dôchodcov v pracovných 
dňoch, u dodávateľa. Na základe toho sa mení bod 2.1. zmluvy a bude znieť nasledovne: 

2.1. Predmetom zmluvy je dodávka stravy pre dôchodcov v pracovných dňoch, 
maximálne pre 110 stravníkov. 

2. Tento dodatok sa uzatvára na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. 
Objednávateľ, v zastúpení primátorom, akceptoval zmenu zmluvy na porade dňa 11.11.2013. 
Výdaj sa uskutočňuje v školskej jedálni pri ZŠ Fándlyho, do obedárov. 

3. V ostatných častiach zostáva zmluva bezo zmeny. 

4. Tento dodatok je platný odo dňa jeho podpísania zmluvnými stranami a účinný odo 
dňa 18.11.2013, nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni zverejnenia, v zmysle § 47a 
ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a ods. 5 zákona o slobode informácií. 
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5. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sa podrobne oboznámili s celým obsahom tohto 
dodatku, porozumeli mu a nemajú k nemu žiadne výhrady, pripomienky a ani ďalšie návrhy 
na doplnenie. Na znak toho ho vlastnoručne podpisujú. 

6. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vyhotovený v 3 vyhotoveniach 
s právnou silou originálu, 2 vyhotovenia dostane objednávateľ a 1 vyhotovenia dodávateľ. 

V Pezinku, dňa 13.11.2013 V Pezinku, dňa, jS.41. 2c n 

Objednávateľ,; 
Mesto Pezinok 
Mgr. Oliver Solg^, primátor 
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Qodáváteľ 
ZS íandlyho 11 
Mgr. Milan Janoga, riaditeľ 


