
Dodávateľ: 

Odberatel': 

, . Do�ato� č. 1 
• 1 g .C h?I J7k Zmluve o spoluprac1 a KupneJ zmluve zo dna ............. : ...... . 

(ďalej len ako „Dodatok") uzatvorený medzi zmluvnými stranami: 

LUNYS, s.r.o. 
Odštepný závod: LUNYS, s.r.o. obchodné zastupiteľstvo Bratislava 
Sídlo: Most pri Bratislave 812, 900 46 Most pri Bratislave 
zast. Stanislav Petrula, vedúci organizačnej zložky 
IČO: 36 472 549 
IČ DPH: SK2020019518 
Zápis: v OR OS Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 12769/P 
(ďalej len „Dodávate!'") 

/ / r 

a 

Názov: . . .  Z.fJ.k?..e.O.NlJ ...... J'.kPf P. .................. .. 

Sídlo: . !. EJ. P.P.Y.fi .. .§1!?.. , ..... 9..P.ť[ Pl. ... .f f.t/JC1'J 
zast. .! ti. f . .. .f.!!.�TV!..'J. B ... P!l)0íi:?.P..l!.ll � .... . 
IČO: .. �1.f .lt{.fl.!f. ..................................... . 
(ďalej len „Odberatel"') 

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany") 
ČI. I. 

Predmet dodatku 

1. Zmluvné strany predmetným Dodatkom upravujú znenie Zmluvy o spolupráci a kúpnej zmluvy (ďalej len „Zmluva") v zmysle
novely Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 189/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia,
zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach v znení neskorších predpisov, a to nasledovne:

a) Článok III. bod 6) sa mení a nahrádza textom nasledujúceho znenia: ,,Kúpna cena ovocia je stanovená hodnotami
definovanými platnou právnou úpravou a je maximálna a konečná. Zmluvnými stranami dohodnutá maximálna kúpna cena
za 1 kg dodaných jabÍk je 0,22 EUR, za 1 kg hrušiek je 0,24 EUR, za 1 kg sliviek je 0,24 EUR, za 1 kg broskýň je 0,26 EUR,

za 1 kg marhúľ je 0,33 EUR, za 1 kg čerešní je O, 77 EUR, za 1 kg jahôd je O, 77 EUR, za 1 kg malín, čučoriedok a ríbezlí je
2,4 EUR, za 1 kg rajčín je 0,33 EUR, za 1 kg papriky je 0,33 EUR, za 1 kg redkovky je O, 16 EUR, za 1 kg mrkvy je O, 19 

EUR, za 1 kg kalerábu je 0,23 EUR, za 1 kg hrášku je 0,56 EUR. Kúpna cena dohodnutá za 1 liter dodanej ovocnej šťavy
je 0,54 EUR, kúpna cena za 1 kg ovocného pyré je 0,58 EUR, kúpna cena 1kg dodaných sušených lupienkov je 3,33 EUR.
V tomto článku dohodnuté kúpne ceny sú definitívne a sú v nich zahrnuté aj náklady Dodávateľa spojené s distribúciou,
balením a skladovaním dodaného tovaru, prípadne s inými činnosťami Dodávateľa týkajúcimi sa plnenia tejto zmluvy.".

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú predmetom tohto dodatku, sa nemenia a ostávajú naďalej v platnosti.

Čl. II. 
Záverečné ustanovenia 

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nebol uzavretý v tiesni, alebo

za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, Dodatok č. 1 si prečítali, jeho
obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.
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