
Dodávateľ: 
Sídlo: 

Zastúpená: 
IČO: 

Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Prevádzka: 

Odberateľ: 
Sídlo: 

Zastúpený: 
Prevádzka: 
Zriaďovateľ: 

Dodatok č. 2 
k Zmluve o zabezpečovaní stravovania 

uzavretej podľa § 51 Občianskeho zákonníka 

Z&J SK s.r.o. 
Bošáca 314 
Mgr. Zuzana Baierová, konateľ 
50040235 
Slovenská sporiteľňa a.s. 

Bošácka reštaurácia, Bošáca č. 651 

Obec Trenčianske Bohuslavice 
Trenčianske Bohuslavice 13 5, 913 07 
Darina Jurigová, starostka obce 
Materská škola 
Obec Trenčianske Bohuslavice 

Dodávateľ a odberateľ uzatvorili dňa 9.6.2022 zmluvu o stravovaní a dňa 30.11.2022 
Dodatok č. l k zmluve o zabezpečení stravovania. 

I. Dodávateľ a odberateľ sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o zabezpečení stravovania,
od 1.2.2023 a to nasledovne:

a) Článok 4. Cena a spôsob platby sa mení nasledovne:

1) Cenajedlaje určená v zmysle:
Finančného pásma A na nákup potravín najedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov
s účinnosťou od l•. l .2023 a
Finančného pásma B na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov
pre diétne stravovanie, stravovanie športovcov, celoročné stravovanie a stravovanie
zamestnancov školy a školských zariadení a iných fyzických osôb s účinnosťou od 1.1.2023,
vydaných MŠVVaŠ SR.

Materská škola Desiata Obed Olovrant Režijné Cena jedla 
náklady na spolu 

výrobu jedla 

€ € € € € 
Deti od 2 do 6 rokov - 0,50 1,20 0,40 1,50 3,60 
3. pásmo

Zamestnanci, ako o 2,40 
Stredná škola

o 1,50 3,90 

od 15 do 19 rokov -

3. pásmo



1 

2) Spôsob platby:
a) Za dospelých stravníkov podľa predchádzajúceho odseku tohto článku zmluvy, je
odberateľ povinný uhrádzať mesačne podľa skutočne odobratých obedov - 3,90 €/HJ a to na
základe riadne vystavenej faktúry od dodávateľa, vždy do 1 O. dňa mesiaca nasledujúceho po 
uskutočnenom plnení v prospech účtu dodávateľa uvedenom v záhlaví tejto zmluvy.
b) Režijné náklady a finančný limit potravín za deti MŠ, je odberateľ povinný ulu·áclzať
ó1esačne podľa skutočne odobratých obedov - 3,60 €/HJ+DJ a to na základe riadne
vystavenej faktúry od dodávateľa, vždy do l O. dňa mesiaca nasledujúceho po uskutočnenom
plnení v prospech účtu dodávateľa uvedenom v záhlaví tejto zmluvy.

II. Ostatné ustanovenia zmluvy o zabezpečení stravovania, ktoré nie sú týmto dodatkom
upravené, zostávajú v platnosti bez zmeny.
Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o zabezpečení stravovania a nadobúda
platnosť dňom podpisu.
Každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis tohto dodatku.

V Bošáci, 29.1.2023 

Dodávateľ: 

Mgr. Zuzana Baierová - konateľ 

Odberateľ: 

Darina Jurigová - starostka obce 


