
Dodatok č. 6 
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: 

Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok 
Štatutárny orgán: Ing. Monika Hlúšková, riaditeľka 

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 článku 3. Cena afakturačné 
podmienky, bod 3 . 1 v ktorom sa mení výška stravnej jednotky. 
Bod 3.1. bude znieť nasledovne: 

„3-1- Stravná jednotka a výška úhrady pre prijímateľov, ktorým sa poskytuje sociálna služba 
v jedálni prostredníctvom zmluvného dodávateľa, bude stanovená vo výške 2,61 EUR za 
obed." 

2. Dodatok sa vyhotovuje na základe VZN č. 6/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2011 
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, schváleného v MSZ dňa 
26.04.2018. V zmysle § 6 ods. 5 VZN č. 6/2018: „Príspevok na nákup potravín pre ostatných 
stravníkov v školskej jedálni je vo výške sumy 5. finančného pásma nákladov na nákup 
potravín stanoveného MŠVVaŠ. Ostatní stravníci uhrádzajú okrem príspevku aj režijné 
náklady na prípravu a výdaj jedla vo výške, ktoré určia riaditeľ školy a vedúca zariadenia 
školského stravovania vnútorným predpisom." 
Ministerstvo školstva zverejnilo v zmysle § 140 ods. 13 zákona č. 245/2008 Z.z. (školský 
zákon), finančné pásma určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa 
vekovej kategórie stravníkov. 5. pásmo pre stredné školy určuje sumu 1,33 UR za obed. 
Režijné náklady na prípravu a výdaj jedla (mzdy, poistné, odvody, energie, prevádzkové 
náklady) predstavujú sumu 1,28 EUR. 
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3. V ostatných častiach zostáva zmluva bezo zmeny. 

4. Tento dodatok je platný odo dňa jeho podpísania zmluvnými stranami a účinný dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia. Zmluvné strany akceptujú stanovenú výšku stravnej jednotky 
od 01.06.2018. 

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 31.05.2018 V Pezinku, dňa Z ŕ . f . W / f 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
Fándlyho 11 

90P ? ~ " 

Objednávateľ 
Mesto Pezinol 
Mgr. Oliver Solga, primátor 

Duuav alLl 
ZŠ Fándlyho 11 
Ing. Monika Hlúšková, riaditeľka 


