DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O ZABEZPEČOVANÍ MLIEČNYCH VÝROBKOV
uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v (ďalej len
„Obchodný zákonník") a v súlade s
Nariadením vlády SR č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a
mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre
žiakov na stredných školách
medzi
RAJO a.s.
so sídlom: Studená 35, 823 55 Bratislava
IČO: 31 329 519
DIČ: 20 20 32 86 29
IČ DPH: SK 20 20 32 86 29
bankové spojenie: Tatra banka a.s., č. účtu: 2626179208/1100
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka č.: 459/B
konajúca členkou predstavenstva pani Mgr. Zuzanou Stanovou
a prokuristom pánom Drahoslavom Bošanským
(ďalej len „RAJO")
a

Základná škola M.R Štefánika,
IČO: 36071145, DIČ: 2021617345,
so sídlom SNP 3,90028 Ivanka pri Dunaji,
za ktorú koná:Mgr.Vlasta Koudelová,
(ďalej len „škola")
(spolu ďalej len „zmluvné strany")

Preambula
Zmluvné strany uzavreli dňa 20.06.2013 zmluvu o zabezpečovaní mliečnych výrobkov
(ďalej len „zmluva"). Za účelom rozšírenia výrobkov zabezpečovaných škole spoločnosťou
RAJO sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne:

§1

Predmet dodatku
1.1

Názov článku 2.1 sa mení tak, že znie nasledovne:
1

„2.1.
Druh a množstvo dodávaného tovaru"
1.2
Článok 2.1.2 zmluvy sa mení tak, že znie nasledovne:
„2.1.2. Zároveň bude spoločnosť RAJO a.s. dodávať škole aj nedotované výrobky z ovocia,
zeleniny ako aj iné nedotované výrobky (ďalej len „nedotované výrobky") (mliečne
výrobky a nedotované výrobky ďalej spolu ako „tovar")."

§2
Záverečné ustanovenia
2.1

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami
a účinnosť dňa 1.9. 2013. Pokiaľ tento dodatok podlieha povinnému zverejneniu
v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka, nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po
dni jeho zverejnenia.

2.2

Tento dodatok bol vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží jedno vyhotovenie dodatku.

2.3

Vzťahy týmto dodatkom neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi platnými na území Slovenskej
republiky.

2.4

Akékoľvek dodatky a zmeny tohto dodatku sú platné len v písomnej forme, po ich
odsúhlasení a podpísaní obomi zmluvnými stranami.

2.5

Pokiaľ je niektoré ustanovenie tohto dodatku neúčinné alebo sa takým stane, nie je
tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinného
ustanovenia piati taká úprava, ktorá v účinnej forme zabezpečí naplnenie
hospodárskeho účelu dodatku zamýšľaného stranami.

2.6

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na
znak toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho
podpísali.

V Bratislave, dňa - Ä J £ . 2 0 1 3
za RAJO a.s.
)

Studená 35,
Základná škola \I.R.Štefänik;'
823 55 Bratislava
SNP 3.900 28 Ivanka pri Dunaji
IC DPH: SK2020328629 lč0:36071145 DIČ ^ P 1608908

Mgr. Zuzana Stanová

riaditeľ školy

členka predstavenstva
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