
                                                       Dodatok č. 1 

     k Rámcovej dohode  o poskytnutí služieb 28.2.2020 uzatvorený podľa § 269 

                a násl. Obchodného zákonníka v znení   neskorších   predpisov  

                                                              Čl.  I. 

                                                      Zmluvné strany 

Objednávateľ:     Stredná odborná škola obchodu a služieb T. Vansovej 2, Topoľčany   

                              T. Vansovej 2, 95501 Topoľčany      

                              Zastúpený:  Mgr. Milanom  Naňom, riaditeľom  

                              IČO:893480                                                                                                                                                 

                              DIČ:  2020419665                      IčDPH : SK2020419665 

                              Bankové spojenie: Štátna pokladnica                                                                           

                              Číslo účtu: 7000308066/8180 , 7000308402/8180                                                                                    

                                                                                                          (ďalej len „objednávateľ“) 

A 

Poskytovateľ:      Jaroslav Katrák 

                             Jesenského 2321, 955 01  Topoľčany 

                              Zastúpený : Jaroslav Katrák 

                               IČO:  33 674 264 

                               DIČ: 1032156213                        IčDPH :  SK1032156213                      

       Zapísaný v  Živnost. registri pod č.:  406-1427 

                              Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, Topoľčany 

                               Číslo účtu:   0038568355/0900 

                                V tvare IBAN :SK33 0900 0000 0000 3856 8355 

                                                                                    (ďalej len „poskytovateľ“) 

                                        Čl. II.  

                              Predmet zmluvy 

Dňa 28.2.2020 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Rámcová dohoda o poskytnutí 

služieb, ktorej súčasťou bol aj rozvoz stravy pre cudzích stravníkov. Z dôvodu zvýšenie 

rozvozných miest a rozsahu poskytovaných služieb sa mení cena za poskytovanú službu 

a nahrádza sa nasledovným.  

 

 

 



Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb rozvozu stravy pre cudzích stravníkov pre 

cieľové miesta: 

1. Penión – zariadenie sociálnych služieb , Čsl. armády 1870, Topoľčany 

2. Komfort – zariadenie pre seniorov, Podjavorinskej 2120, Topoľčany 

3. Autoservis JAKUB, Dopravná 2069/1, Topoľčany 

4. SOŠ drevárska , Pílska 7, Topoľčany 

5.   

Rozvoz stravy je zabezpečovaný počas celého kalendárneho roka  : 

 

A. Penzión – zss, Topoľčany a Komfort -zariadenie pre seniorov Topoľčany  

            vrátene sobôt a nedieľ 

B.  SOŠ drevárska Topoľčany – počas školského roka.   

 

                                                                 Čl. II. 

                                                                 Cena  

 

1. Za účelom rozvozu stravy poskytovateľ používa vlastné motorové vozidla, 

ktoré spľňa všetky požiadavky na rozvoz stravy. 

2. Cena za poskytovanie služieb bola dohodnutá ako súčet celkovej ceny 

prepravného a ceny za prácu. 

Cena prepravného je stanovená za náklady PHM podľa počtu najazdených kilometrov 

a spotreby vozidla a opotrebovanie vozidla vo výške 0,22 € za 1 kilometer /  Ministerstvo 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR opatrením č. 143/2019 Z. z. zvýšilo sadzbu od 1.6.2019 na  

0,193 € / l km  + 15 % navýšenie z dôvodu prepravy nákladu/. 

3. Cena práce je určená na základe minimálnej mzdy podľa zákona vo výške 

3,58 € za 1 hodinu. 

 

                                                                 Čl.III 

                                                        Ostatné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy neupravené týmto Dodatkom č. 1 zostávajú 

v platnosti v pôvodnom znení. 

 

                                                                 Čl. IV. 

                                                     Záverečné ustanovenia  

 

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Rámcovej dohody o poskytovaní 

služieb. 

2. Je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po 

jednom výtlačku.  

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými 

stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia  v zmysle ust.§ 5 Zákona 

č. 211/2020 Z.z.o slobodnom prístupe k informáciam a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

 

V Topoľčanoch , 28.5.2021 

 

 

 

 

 

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

Mgr.Milan Naňo – riaditeľ                                                       Jaroslav Katrák 

 



 


