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DODATOK Č. 1 k Zmluve o zabezpečení poskytovania
stravovania pre zamestnancov klienta číslo: l1K773062

(ďalej len "Dodatok")

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.,
Kálov 356, 010 01 Žilina
lil\tt'Jp"n.i: Ing. Eva Šmchylov~, konatel1<a spoločnostl
Osoba splnomocnená konateľom k podpisu: RadoslavVokál,
Obchodnv manlér
ičo. 36391 000

OIC: 2020104449, IČ DPH: SK2020104449
HPlllster: Okn'sny súd Žilina, oddiel Sro, vložka číslo: 1211S/L
Pcllalné ústavy:
SLSP, D.S., IBAN: SK21 09000000000423613757,
VÚB, a.s., IBAN: SK14 0200 0000 0014 0832 1355,
Tatra banka, a.s., IBAN: SK34 11000000002920879897
INrDSERVýS:

0800166 5561Infoservls@doxx.sk I www.doxxllstkv.sk
(ďa/ej len .Dodávotet")

I. Preambula

Centrum sociálnych služieb" Slnečný dom"

Važecká 3 ~ •
Zastúpená: l1ľDI'.IT/JIJ! .::xt:h'Úonatel - nádťle/l. q
IČO: 00691968

OIC: 2021303042. IC DPH:SK2021303042

Reeister:
Peňainy ústav: .5íf7L-f ff ľ_C-tJ)t.JIU
Číslo účtu: -:ru ftlso -:; Jj h
Tel.: 051) '7 ?:;'lf 1-b '-t
E-mail: eko« O ly! @ c55

(ďalej len "Klient" o spoločne s Dodávateľom ďalej len .,Zmluvné

strany")

Dňa 25.05.2011 II Prešove uzatvorili Zmluvné strany II súlade s ustanovením § 269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb.ObchodnY zákonník
v znen! neskoršícn predpisov [dule] len "Obchodny zákonník") a v nadväznosti na ustanovenie § 152 zákona Č. 311/2001 Z.z. Zákonník
práco v znen! neskorších predpisov [dule] I!!n .,Z;ikonnfk práce") Zmluvu o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
klienta čŕslo: llK773062, predmetom ktorej je zabezpečenie stravovania prostredníctvom papierových stravných lístkov Dodávateľa
pre zamestnancov Klienta v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 Zákonníka práce v Zrnluvnvch prevádzkach Dodávateľa, ktoré sú
oprávnené stravovacie služby poskytovať (ďalej len "Zmluva").

II. Základné ustanovenia
Zmluvné ~trany sa dohodli, že všetky ustanovenia Zmluvy okrem označenia Zmluvných strán sa nahrádzajú novými ustanoveniami s
nasledovným znen fm:

I. Základné ustanovenia
Klient sa zaväzuje u Dodávateľa objednávať Produkty
!zl Papierové stravné Ifstky (ďalej len ••SL")
O Elektronické stravné lístky (ďalej len "ESl")

Kontakt pre objednávanie
Sl / ESL / Kariet OOXX:
O lnfoservis, xälov 356, 010 01 Žilina

Tel.: 0800'166 556" .
E-mail.ínfósp.rvis@doxx.sk r www.doxxlistky.sko Pobočka Dodávateľa: .
Tei.: , íax: .

[-mali: .

Dodanie (vydanie) SL/ Kariet eDOXXo Dod,,( n;t adresu r.li~nta: O poštou 0 kurrérorn
O doni,.,"'l poštou O dobif!rlriJ rurí&rom
O vydať na pobo(.rc! Oodávateľa
Karty DOXX nie je možné vydať na pobotk» Dodávoteťa

III. Predmet zmluvy

Adresa dodania a osoby splnomocnené Klientom

~:;:s:e~:~~n~~/K~rfS..~2.rp~~~i../!b.~.:).~~r:..~.~7r terH
Meno a priezvisko: .
Doklad totožnosti: .

Spôsob zasielania zálohových faktúr/ faktúr pri
objednávaní SL
O Papierová forma
(2?l Elektronlcká forma 2~BAB"ej fahtťJry / faktúry

E-mail pre zasielanie: ef, lc:
?~.1..q.r~1..e.c;.s_.s..S./1.~C..~.f.....~"].-:ľ\N(C ro o 6
Pri objednávaní ESLso zólohové faktúry/faktúry zasielajú
vidy len elektronicky.

Personalizácia (obálkovanie) SL
O áno 0 nie

............... - - -.. -_ .

mailto:5561Infoservls@doxx.sk
http://www.doxxllstkv.sk
http://www.doxxlistky.sk


IV. Všeobecné obchodné podmienky, cenníky a pravidlá
1, Všet~y obchodné podmienky, pr.iv~ ..l novmnosti 7M!UVÔ\'<.:h ,tr-jrl, !,po!.oh \._~bj€'dn;h·.1n'A. <11\',r\'\'v,,!r\'" " \\";;\-."'1''1'" Pn~.i\t~\('\ ~.'rir~

OOXX su upravené ve V~C'ob("cnÝ<'h obchodnvch podrnrenkach [)od •.~vatf'l.a {ddlp.1 ,,\\)(' 'L pr,o.""lr.'\ (.y.>I\\~\"';~'("',il~\:'f':.nt..r ••.:\ ri~'.k, n'lh'llo.l\\'

Cenruk o~mien J poplatkov, Cenník poštovného ~ poisrného. Poômiel1~\" rt )1rO\1l% rre '1"';\'1'" flln_"".1n;,' ~ 1"'1';1\"""'" 1\",1\ 1\\\\ '.';
stanovens Ir dokumente P"~vidl~ p(lulivJniJ Karty DOXX.

V. Osobitné dojednania Zmluvných strán
Poštovné na náklady Dodávateľa - VOP čl. VII. Cena a finančné vzťahy, odsek 6.:j.6 - SI.. EsL BP, NI'
Formulácia do zmluvy - Osobitné dojednania:

V prípade, l:e objednané papierové stravné ustkv - Sl doručené na adresu mip~l., ,kd~l\iA P,\~h\il. ~ll\i~""I\\. ;1"'\1,\ m\r"
spôsobom. poštovné a poistné súvisiace s doručením objednaných papi ••mvých ~t ",,\\a v ({,I,)ln 1·,"'~"'II),lft.\\·.\t.\1

VI. Záverečné ustanovenia
l. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosťa li(innosť dňom j~j pocipi\ani~1 obc!'!'\1 in'hl\rn\'n'l Stl;,'I\~l\\L
2, Ustanovenia tejto zmluvy je možné meniť a doplňat len písomne. a to formou dodatku !,adpí,.1Mh" \'1),)11\1 imh'\l1\llI' '\".\".1\\\;
3. Túto zmluvu je možné skončiť písomnou dohodou Zmluvnvch slr.ln alebo pŕsomnou VÝPOV"Jt'1l 11,,~k"\''''1 ZI\lhl'\I~í \l1,"W \1,\\\","'\1'1

druhej Zmluvnej strane pričom výpovedná lehota je trojmesačná a lacÍlla plYI1\-.ťI)IV\'" ói'<\1l\ "\~)IM.' IIA;I(',hll'h'l'h,1 1'1' \1"111"'1\1
výpovede druhej Zmluvnej strane.

4. VOP, Cenník odmien a poplatkov, Cenník poštovného ,l poistného a Pravidlá poulíVJI1I3 Kan"l Dú>').: ;lI "ť,I,W,'hll'!'n,'1I <i\\",\\.I\I \"1"1
zmluvy, pričom Klient svojim podpisom no tejto zmluve potvrdzuje, že sa smmi cu()::nj''\"í! .:t ~ h.:h(,hc:"lh~l\\ ~\lhl.~~1.

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. pričom kúd.1 Zmlllvnj str~n~ d,lsl.,ne jedf'II r\WII{lt"~'

6. Ochrana osobných údajov poskytnutých klientom dodávateľov! je bližšie wr~covan~ v d,1klln,~nl,' ,\\.~l\U'" 1'\lIi\\~~ I\~ 11,1I1\1!l\i

osobných údajov, ktorý je zverejnený na strénke Oodévateľa www.doxxlistkv.s],
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečltati ~ potvrdzujú. že táto H'IlltIV'1 ie ::rL'l2lllniteh1.i •.~UI'~IL\ ~ \~I<\df\iif\ h h 1;.~.lI\,\,~I,\t

slobodnú il vážnu vôľu. nie je uzatvorená v tiesrii 2~ nápadne nevýhodnych podmienok. ,] nrt (il.'I-. ,uhl~,~u \-1..\\,) i.n\hIV\1 \\.\'(,\1\\\\\,1\"\\<-

podpísali.
8. Ustanovenia tejto zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami VOP a v pnpade odlišnosti 1,~\al1l\v"l\( ({'lto 111111lVy~ VOl' ~I.\1'ltI 7;\\1\1,,1,,1

strany záväzné ustanovenia tejto zmluvy.


