
Dodatok č. 3 
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: Mgr. 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 3.2. článku 3. Cena a fakturačné 
podmienky, v ktorom sa mení výška úhrady od objednávateľa, v závislosti na príjme 
prijímateľa, na základe schváleného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Pezinok č. 
11/2013 zo dňa 12.12.2013. Bod 3.2. bude znieť nasledovne: 

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje za prijímateľa sociálnej služby uhradiť náklady 
nasledovne: 
a) 1,50 eur / 1 obed / pracovný deň prijímateľovi, ktorý poberá dôchodky v celkovej 

výške do 300,00 eur vrátane a 
b) 1,00 eur / 1 obed / pracovný deň prijímateľovi, ktorý poberá dôchodky v celkovej 

výške od 300,01 eur do 400,00 eur vrátane. 
Prijímateľovi, ktorý poberá dôchodky v celkovej výške viac ako 400 eur sa príspevok 
neposkytne. 

2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy v bode 4.2. článku 4. Osobitné 
podmienky, v ktorom sa upravuje forma oznámenia pre nových záujemcov o sociálnu službu. 
Bod 4.2. bude znieť nasledovne: 

4.2. Objednávateľ ako orgán samosprávy bude informovať nových záujemcov 
o poskytovaní sociálnej služby formou oznámenia o poskytovaní sociálnej služby. 
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3. Dodatok sa vyhotovuje na základe Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Pezinok č. 
11/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2009 o úhradách za sociálne služby poskytované 
v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok, v znení VZN č. 6/2012. Vo VZN 
č. 11/2013, schválenom Mestským zastupiteľstvom vPezinku dňa 12.12.2013 sa menilo 
ustanovenie § 6 Jedáleň, o poskytnutí sociálnej služby prostredníctvom zmluvných 
dodávateľov 

4. V ostatných častiach zostáva zmluva bezo zmeny. 

5. Tento dodatok je platný odo dňa jeho podpísania zmluvnými stranami a účinný odo 
dňa 01.02.2014, nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni zverejnenia, v zmysle § 47a 
ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a ods. 5 zákona o slobode informácií. 

6. 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. 

7. 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 J l : ° L é ? l Í 

• Dodávateľ J 
ZŠ Fandlyho 11 
Mgr. Milan Janoga, riaditeľ 

V Pezinku, dňa 24.01.2014 

Objednávateľ 
Mesto Pezinok 
Mgr. Oliver Solga, primátor 


