Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení stravovania zamestnancov a poskytovania iných plnení zamestnancom
(ďalej aj len „Dodatok“)
obchodné meno: GGFS s.r.o.; sídlo: Sasinkova 5, 811 08 Bratislava; IČO: 47 079 690; zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka číslo: 88116/B; bankové spojenie: 5052939426/0900; DIČ: 2023770892; IČ DPH: SK2023770892; zastúpený: PhDr. Pavel Komorník M.B.A., konateľ; emailová adresa: info@ggfs.eu; (ďalej len „GGFS“) a
Obchodné meno spoločnosti (podnikateľa)
Sídlo spoločnosti (podnikateľa)
IČO

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRE DETI A DOSPELÝCH KAMPINO

Haanova 36-38, Bratislava - Petržalka, 85104
2020936896

00641413

-

Zapísaný
Bankové spojenie (IBAN)
Zastúpený

SK4081800000007000471998

PhDr. Jana Tvarožková

Emailová adresa

kampino@kampino.sk

Telefonický kontat

+421262410558

(ďalej len „Objednávateľ “)
I.
1.

Úvodné ustanovenia
Objednávateľ a GGFS uzatvorili Zmluvu o zabezpečení stravovania zamestnancov a poskytovania iných plnení zamestnancom (ďalej aj len „Zmluva“), na
základe ktorej sa GGFS zaviazala pre Objednávateľa zabezpečiť:
a) Stravovanie zamestnancom Objednávateľa a to sprostredkovaním Stravovania zamestnancov Objednávateľa v Prevádzkach.
a Objednávateľ sa zaviazal za plnenie uvedeného záväzku uhrádzať GGFS odmenu a poplatky v zmysle príslušnej Zmluvy.

2.

Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok k Zmluve, ktorým sa Zmluva mení spôsobom, ako je to uvedené v nasledujúcom článku II.

II. Zmena Zmluvy
1. Zmluva sa mení nasledovne:
1.1. Článok IV ods. 5 Zmluvy sa v doterajšom znení zrušuje a nahrádza sa nasledovným novým znením:
„5. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.05.2021.“
2.

Ostatné ustanovenia Zmluvy nie sú týmto Dodatkom dotknuté.

III. Záverečné ustanovenia
1. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho uzavretia.
2.

Ak niektoré ustanovenie Dodatku je alebo sa v budúcnosti stane z akéhokoľvek dôvodu neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá
platnosť, účinnosť alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť neplatné, neúčinné
alebo nevykonateľné ustanovenie novým ustanovením, ktoré najviac zodpovedá hospodárskemu účelu pôvodného ustanovenia. Do tohto času platí
zodpovedajúca úprava príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktorá sa najviac približuje účelu, ktorý Zmluvné strany dojednaním pôvodného
ustanovenia Dodatku sledovali.

3.

Dodatok sa sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise

4.

Zmluvné strany vyhlasujú, svoju vôľu v tomto Dodatku prejavili slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, že Zmluva nebola uzatvorená za nápadne
nevýhodných podmienok, s jhoj obsahom súhlasia po prečítaní bez výhrad, doplnkov a iných zmien a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave,

....

PhDr. Pavel Komorník, M.B.A,v.r.
konateľ GGFS s.r.o.

V

Bratislave

,

....

PhDr. Jana Tvarožková, v.r.
riaditeľka Domov socviálnych služieb pre
dospelých KAMPINO

