
D O D A T O K č. 1 
k Zmluve č.: 18K000063 

O ZABEZPEČENÍ STRAVOVANIA ZAMESTNANCOV FORMOU STRAVNÝCH 
LÍSTKOV 

uzatvorená podľa zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov a v zmysle § 269 ods. 2 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov dňa 24.4.2018 medzi zmluvnými stranami: 

Objednávateľ: Tríbečské osvetové stredisko v Topoľčanoch 
Zastúpený: Ing.Jana Malinková, riaditeľka 
Adresa: Stummerova 385/16, 955 01 Topoľčany 
IČO: 36102598 
DIČ: 2021468218 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK5481800000007000311599 
tel./fax: 038/7629812, 038/7629819 

Poskytovateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 
Zastúpený: Ing. Eva Šmehylová, konateľka spoločnosti 
Poverený k podpisu zmluvy: Ivan Mlynarčík, manažér pre verejný sektor 
Adresa: Kálov 356, 010 01 Žilina 
IČO: 36 391 000 
DIČ: 2020104449 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu: SK21 0900 0000 0004 2361 3757 
tel./fax: 041/507 63 01, 041/564 3721 

Predmet DODATKU 
Zmluvné strany týmto DODATKOM sa dohodli na zmene nominálnej hodnoty jedného 
stravného lístka (ČI. 6, ods. 2), ceny za poskytnutú službu (ČI. 7, celý článok) a predĺžení doby 
platnosti zmluvy č. 18K000063 (ČI. 13, ods. 1). 

Článok 6 
Stravné poukážky 

2. Poskytovateľ zabezpečí stravné lístky podľa požadovanej výšky objednávateľa v nominálnej 
hodnote 4,30 €. 
Stravné lístky majú dostatočnú ochranu proti falšovaniu. Stravný lístok je riadne 
čitateľne označený a obsahuje minimálne tieto informácie: 

• rok platnosti stravného lístka, 
• názov a logo stravovacej spoločnosti, 
• poučenie pre spotrebiteľa, 
• najmenej osem ochranných prvkov proti falšovaniu, používané pre tlač cenných 

papierov, 
• nominálnu cenu stravného lístka, 
• číselný resp. čiarový kód. 



Článok 7 
Cena za poskytovanú službu 

1. Cena je uvedená za 1 ks stravného lístka v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 
jeho neskorších zmien a doplnení. 

2. Nominálna hodnota stravného lístka je 4,30 €. 
3. Provízia poskytovateľa za poskytovanú službu je -0,01 % z nominálnej hodnoty stravného 

lístka = -0,00043 €. V cene provízie sú zahrnuté náklady poskytovateľa (vrátane dopravných 
nákladov, balného a poistného a iných nákladov súvisiacich s poskytnutím služby). 

4. DPH 20% z provízie (sprostredkovateľskej odmeny) na jednu stravnú poukážku je 0,00 €. 
Záporná hodnota nepodlieha DPH. 

5. Hodnota stravného lístka celkom je 4,29957 € (sumár všetkých položiek v článku 7 ods. 1, 2, 
3, 4, tejto zmluvy). 

6. Cena dopravných nákladov pri každom doručení do sídla obstarávateľa 0,00 €. 
7. Poskytovateľ sa zaväzuje dodržať výšku obstarávacích nákladov pri zmene nominálnej 

hodnoty stravných lístkov, počas trvania zmluvného vzťahu. 
8. Predpokladaný odber stravných lístkov počas trvania zmluvy je 3 840 ks. 

Článok 13 
Doba platnosti 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 01.05.2018 do vyčerpania finančného limitu, 
maximálne však do 31.12.2020. 

Záverečné ustanovenia DODATKU 
1. Ostatné ustanovenia zmluvy č. 18K000063 týmto DODATKOM neupravené zostávajú 

v platnosti nezmenené. 
2. DODATOK je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť originálu. 

Objednávateľ prevezme dve vyhotovenia zmluvy a poskytovateľ služby jedno vyhotovenie. 
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si DODATOK prečítali, jej zneniu porozumeli, že nebol 

uzavretý v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju 
podpisujú. 

V Topoľčanoch, dňa á?./̂ Z..2020 V Banskej Bystrici, dňa 02.05.2020 

TRIBECSKE OSVETOVÉ 
STREDISKO/ 

objednávateľa 

- u u u t LÍSTKY, spoi. s w . 
356 010 01 Ž I L I N A © 

odd verejného obstarávania B. Bystrica 
Partizánska 97,974 01 B. Bystrica 

verejný sektor 
poskytovateľa 
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