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Dodatok č. 1 k zmluve č. 09K773108  
o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta uzavretej dňa 16.11.2009 

 
 
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.,  
Kálov 356, 010 01  Žilina 
Zastúpená: Ing. Eva Šmehylová, konateľka spoločnosti 
Osoba splnomocnená konateľom k podpisu: Ján Furčák 
IČO: 36391 000 
DIČ: 2020104449, IČ DPH: SK2020104449  
Register: Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka číslo: 12115/L 
Peňažné ústavy: SLSP, a.s., č. ú.: 
Prima banka Slovensko, a.s., č. ú:  
ČSOB, a.s., č. ú:  
VÚB, a.s., č. ú.:  
 OTP, a.s., č. ú:  
Tel.: 041/500 52 78, 0850 166 556, fax: 041/564 37 21,  
e-mail: infoservis@doxx.sk    
Ďalej len dodávateľ 

Obec Ďačov 
Ďačov 106, 082 71   
Zastúpená: p. Anton Cuprák, starosta 
IČO: 00326933   
DIČ: 2020711429, 
Register:  
Peňažný ústav: VUB banka  
Číslo účtu:  
Tel.: 051/4572346, fax: 051/4572346,  
e-mail: obecdacov@centrum.sk 
Ďalej len klient 

 
Spôsob zasielania predfaktúr/faktúr: 

 Papierová forma 
 Elektronická  forma predfaktúry/faktúry (ďalej len „EF“)  

      E-mail pre zasielanie EF: ...................................................... 
 
Vyššie uvedené zmluvné strany uzatvorili dňa 16.11.2009 Zmluvu č. 09K773108 o zabezpečení poskytovania stravovania pre  
zamestnancov klienta v súlade s ust. 269 ods. 2. Obchodného zákonníka a ust. § 152 Zákonníka práce. 
 

Zmluvné strany sa dohodli, že vyššie uvedenú zmluvu menia nasledovne: 
 

I. Článok  III.  „Cenové a platobné dojednania“  sa 
v bode 8 mení nasledovne:  

8. Medzi zmluvnými stranami bola dohodnutá pevná odmena 
dodávateľa za poskytnuté služby vo výške 1 %. Odmena 
dodávateľa sa stanovuje z celkového finančného objemu 
odobratých a fakturovaných stravných lístkov a je v súlade 
so Všeobecnými obchodnými podmienkami dodávateľa ( 
ďalej len „VOP“) . Odmena podlieha príslušnej DPH v súlade 
s daňovými predpismi. 

II. Článok  III.  „Cenové a platobné dojednania“  sa v 
bode 7 mení nasledovne: 

7. V prípade, že stravné lístky budú klientovi doručené na 
uvedenú adresu doručenia poštou, kuriérom, alebo iným 
spôsobom, klient uhradí poštovné a poistné v zmysle 

aktuálneho cenníka poštovného a poistného, ktorý je v 
súlade s VOP. Poštovné a poistné podlieha príslušnej DPH v 
súlade s daňovými predpismi. 

III. Záverečné ustanovenia  

1. Ostatné ustanovenia zmluvy č. 09K773108 týmto dodatkom 
neupravené zostávajú v platnosti nezmenené.  

2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej 
podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných 
strán. 

3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, 
z ktorých každá strana obdrží jedno vyhotovenie. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si text tohto dodatku riadne 
a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli, čo potvrdzujú 
svojim podpisom. 

 
 
V Prešove dňa 18. 02. 2013  

 
 
 
 

.................................................................    ...................................................................  
                     klient                                                                                        dodávateľ 

 
Prílohy dodatku: 
- VOP 
- Cenník poštovného a poistného 

 
 
 


