
DODATOK č. 1
k Zmluve na dodávku ovocia a zeleniny a ýrobkov z nich

uzavretá podťa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, dňa ........

obchodné meno :

so sídlom :

tČo:
IČ upH :

V zastúpení :
Označenie registra :

Císlo zápisu:
Bankové spojenie :

C. účtu:
Tel.,fax:
e-mail:

ako dodavateť

a

Názov:
Adresa:
odberné miesto:
IČo:
V zastúpení:
Osoba oprávnerrá konat'
vo veciach administratívy:
Bankové spojenie :

C. účtu:
Tel., fax:
e-mail:

HOO§ s.r.o.
Toryská 6,04011 Košice
36216224
sK7020000999
Ing. IJubor Lelovits - konateť
Okresný súd Košice I
vložka číslo : l3482N, oddiel : Sro
Tatra banka, a.s. Košice
2928832911/1 100
055/640 5140,0917 564 429,0903 900
pavolhuscava@hook.sk

( ďalej len dodnateť)

150

Materská škola
Budapeštianska 1,040 13 Košice
ŠJ pri tvtŠ Budapeštianska 1, 040 13 Košice
35 55 9420
Mgr. Iveta Strukanová - riaditeťka školy

Daniela Mattová- vedúca ŠJ
Prima banka Slovenska, a.s.
35559420l5600
0551636 09 78
ms.budl@extel.sk

a k o o d b e r a t e ť ( d'alej len odberateť)

Zm|uvné strany prohlasujú, že sú stranami Zmluvy na dodávku ovocno-zeleninových štiav, uzavretej
medzi nimi dňa ..... ( v ďalšom len Zmluva) a ako takí sú oprávnení prijať jej zmenu v zmysle ěl. Vň
bodu 3. cit. Zmluvy {ýmto Dodatkom.

Zm:luvné strany pristúpili k dohode o zmene obsahu Zmluvy týmto Dodatkom z dóvodu zmeny
Právnej Úpravy, prijatia nových právnych predpisov na predmet zmluvy vďahujúcich sa, ktoré
zároveň zruŠujú, nar. vlády SR ě. 34112009 Z.z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a
zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách, v Žnení nariadónia vlády
SR Č. 520/2010 Z,z. a Metodického postupu Pódohospodárskej platobnej agentúry, v nasledovnom
rozsahu:



Mení sa č1.I Zmluvy v nasledovnom znení:

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zívázokdodávatel'a dodávať ovocie a zeleninu a výrobky znich,spítra3nce
PredPÍsané požiadavky na qýživovú hodnotu, kvalitu, bezpeěnosť a hygienu, 

'bez 
vykázo*niu

zjavnýchkvalitatívnych nedostatkov, v súlade s Nar. Vlády SR ě. 189/2017 Ž.z.o posklovaní pomooi
na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a qýrobkov z nich pre deti iziuko, v stórcqictr
zariadeniach aVykonávacieho nariadenia Komisie EU é.20l7l2g, vpresnej špecifikácii uvedenej
v Prílohe 1. tejto zmluvy a závázok odberatel'a uvedený predmet zmluvy odóbérať za dohodnutýcň
zmluvných dojednaní a zaplatiť dodávatelbvi dohodnutú cerru.

n.

Mení sa čI. IIZmluvy v nasledovnom znení:

Množstvo dodávky

1. Úěastníci tejto zmluvy sa dohodli, že množstvo dodávaného predmefu zmluvy sa bude riadiť
PoČtom Prihlásených Žiakov/detí odberatel'a a poětom porcií na 1 žiakatdieťa odbératel,a v danom
mesiaci. Maximálny odber na l žiaka/diďa bude 1 pórcia denne, pričom pomer medzi ěerstvým
ovocím a zeleninou a spracovaným ovocím a zeleninou je určený v súlade s platnými právnými
PredPismi pre daný školslcý rok, (podiel porcií spracovaného ovocia azeleniny na Óekovom množstve
ovocia azeleniny, ktoré dodávateť dodá nesmie v žiadnom období prekroěiť 5b%)

III.

Dopíňa sa čl. VI bod 1. Písm. e), D, 8), h), i), j) Zmluvy v nasledovnom znení

e) zabezpeěiť, Že ovocie azelenina avýrobky z nich budú spíňať predpísané požiadavky na
kvalitu a nebudú vykazovať zjavné kvalitatívne nedostatky- .^*ptíéinÁé dhodďbým
nesprávnym skladovaním

f) zverejniť informáciu o distribuovanom ovocí a zelenine na mieste dishibúcie pri konkrétnych
dávkach ovocia a zeleniny a vjedálnom lístku, kde v daný deňje potrebné uviesť: hviezdiěku
,, * " s dobre čitatelhým odkazom v znení: *Ovocie a zelenina ,rŠkokkého programu.í
Európskej únie s íinančnou pomocou Európskej únie.

g) Poskytnúť odberatelbvi informácie o prijafých a spotrebovaných množstvách ovooia a
zeleniny žiakmi

h) písomne oznámiť odberatelbvi každú zmenu údajov
D dodávky ovocia,,.ze]enjny a výrobky znich schválené podl'a zoznamuv rámci tohto programu

odoběrať len od jedného schváleného dodávatel'a a poskytovať v súlade s týmto programom a
nad rámec bežného stravovania

j) mať pre príslušný školslcý rok uzatvorenú zmluvu len s jedným dodávatelbm.

Iv.

Mení sa v čl. V bod 1. Zmluvy v nasledovnom znení:

1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, poěnúo 1.dňom školského
roka a koněiac posledným dňom školského roka po jej podpise oboma stranami. Na úěely tejto zmluvy
(Školského programu) je ,,školský roť' obdobie od 1 . auguita do 3 1 . júla nasledujúceho roká.



1.

v.

Tento Dodatok Č. 1 k Zmluve na dodávku ovocno-zeleninoqých štiav uzavretej dňa ....... nadobúda
Platnosť a ÚČinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na web-stránke odberatel'a, alebo jeho
ztiaďovateťa prípadne v Obchodnom vestníku. Odberatel' sa zavázuje zverejniť tuto zmiuvu
najneskór do 7-ich dní od jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené uzavrieť tento Dodatok v súlado s čl. VII, bodu 3.
Zmluvy, Že si tento preěítali arozumejú jeho obsahu, že dobrovolhe, slobodne abez nátlaku ho
uzatvárajúanaznak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoruěne podpisujú.
Ustanovenia Zmluvy fýmto Dodatkom nedotknuté, osávajú nad'alej v platnosti nezmenené, tak ako
sa na ich obsahu zmluvné strany dohodli pri podpise samotnej Zmlnvy.
Tento Dodatok bol vyhotovený v dvoch exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden
exemplár.

2.

4.

vKošiciach ar,u,./,/:...? 
"C 

/'?

Dodávateť:
HOOK, s.r.t

v zastúpení :
Ing. IJubor 

""Vr 
- t<{1latet'

tdberatel':

__íŠ Budapeštianska 1

v zastúpení :
Mgr.Iveta Strukanová - riaditetoka školy

k


