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Dodatok č. 1 
K Zmluve na zabezpečenie stravy č. 71/2019 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 

 

 

 

Objednávateľ: Obec Slovenský Grob 

Adresa:   Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob 

V zastúpení:   JUDr. Štefanom Gašparovičom, starostom obce 

IČO:    00305 073 

DIČ:    2020662248 

Bankové spojenie:  VÚB, a.s. , pobočka Pezinok 

IBAN:    SK93 0200 0000 0000 0322 7112 

Kontaktná osoba:  JUDr. Štefan Gašparovič 

Tel:    0907 330472 

 (ďalej v texte ako „objednávateľ“)  

a  

 

Dodávateľ:   Marek Trojna  

so sídlom:    Ždiarska 705/9, 949 01 Nitra 

číslo účtu IBAN:   SK53 0900 0000 0000 3086 7553 

IČO:     44 353 359 

DIČ:     1080182543 

zapísaný v:    ŽR OÚ Nitra, č.žr 430-34328 

e-mail:    marektrojna@gmail.com  

 

(ďalej v texte ako „dodávateľ“)  

 

(ďalej v texte objednávateľ a dodávateľ spolu aj ako „Zmluvné strany“)  

 

 

V súlade s ustanovením Článku VI. ods. 2) Zmluvy č. 71/2019 o zabezpečení stravy sa táto 

mení a dopĺňa takto: 

 

1. V Článku III Cena stravovania a platobné podmienky stravovania sa pôvodný text ods. 

3. vypúšťa a nahrádza sa nasledovným ustanovením: 

 

„3. Objednávateľ sa zaväzuje cenu za služby, v zmysle jednotlivých objednávok, uhrádzať v dvoch 

splátkach v priebehu jedného kalendárneho mesiaca a to vždy pozadu za prvú polovicu mesiaca 

(t.j. do 15-teho v mesiaci) a druhú (t.j. od 16-teho v mesiaci do konca daného mesiaca), 

bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, a to na základe 

faktúry.“  

 

2. V Článku III Cena stravovania a platobné podmienky stravovania sa pôvodný text ods. 

5. vypúšťa a nahrádza sa nasledovným ustanovením: 

 

„5. Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru najskôr 16-tého v mesiaci a v prvý pracovný deň 

nasledujúceho kalendárneho mesiaca.“  
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3. V Článku III Cena stravovania a platobné podmienky stravovania sa pôvodný text ods. 7. 

vypúšťa a nahrádza sa nasledovným ustanovením: 

 

„7. Lehota splatnosti každej faktúry je 7 dní odo dňa jej doručenia na adresu objednávateľa.“  

 

 

 

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.  

 

4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden zostáva 

objednávateľovi a jeden dodávateľovi. 

5. Tento Dodatok č.  je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy č. 71/2019 o poskytnutí dotácie 

z rozpočtu obce Slovenský Grob 

6. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom zverejnenia na webovej stránke obce. 

 

 

 

V Slovenskom Grobe, dňa 16.10.2019  V Slovenskom Grobe dňa 16.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

„podpísané“  „podpísané“ 

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

JUDr. Štefan Gašparovič  Marek Trojna 

            starosta   


