
Dodatok č. 03/2011  

k Zmluve č. 02/002027 o zabezpečovaní poskytovania stravovania pre 

zamestnancov 
 

uzatvorená v zmysle § 269, ods. 2 zákona NR SR č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník 

v znení neskorších doplnkov a zmien (pri rešpektovaní ustanovení § 152 zákona NR SR č. 

311/2001 Z. z. – Zákonníka práce v znení neskorších predpisov). 

 

 

Čl. I.  

 Zmluvné strany 

 
Uzavretá medzi účastníkmi: 

 

Kupujúci:   Slovenská republika, Katastrálny úrad v Žiline 

Sídlo:    Hollého 7,  011 81  Žilina 

Zastúpený:   JUDr. Martin Sočuvka - prednosta 

IČO:    37 808 095 

DIČ:    2021618137 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu:   7000004441/8180 

Číslo tel., fax:   041/2817501, 041/5620426 

e-mail:    kuza@skgeodesy.sk 

/ďalej len „kupujúci“/ 

 

Dodávateľ:   DOXX – Stravné lístky, spol. s. r. o.  

Sídlo:     Kálov 356, 010 01 Žilina 

Zastúpený:    Bc. Eva Šmehýlová, konateľka spoločnosti 

Poverený 

k podpisu dodatku:  Ladislav Šubík, oblastný riaditeľ 

IČO:     36391000 

Bankové spojenie:  SLSP, a. s. Žilina 

Číslo účtu:   423613757/0900  

Číslo tel.:   041/5005278 

e-mail:   infoservis@doxx.sk 

/ďalej len „dodávateľ“/ 

 

sa dohodli na znení tohto Dodatku č. 03/2011 nasledovne: 

 

1. V Čl. 2 Predmet zmluvy sa text ods. 4 a odst. 8 mení nasledovne: 

4. Zabezpečením poskytovania stravovania sa rozumie podávanie, resp. zabezpečovanie    

podávania jedného teplého hlavného jedla, vrátane vhodného nápoja zamestnancovi 

kupujúceho v priebehu pracovnej zmeny za stravný lístok v hodnote 3,80 €. 

8. Hodnota stravného lístka je 3,80 € podľa odsúhlasenej požiadavky obstarávateľa. 

 

2. V Čl. 3 Cenové a platové dojednania sa text ods. 1 mení nasledovne: 

1. Zoznam položiek: 

Stravný lístok – nominálna hodnota     3,80 € 

Manipulačný poplatok – doprava, kuriér a pod. bez DPH  0,00 € 



Manipulačný poplatok – doprava, kuriér a pod. s DPH   0,00 € 

Provízia dodávateľa 0 % z ceny 1 ks stravného lístka bez DPH  0,00 € 

Provízia dodávateľa 0 % z ceny 1 ks stravného lístka s DPH  0,00 € 

Spolu cena stravného lístka s DPH     3,80 € 

 

3. V Čl. 4 Miesto poskytnutia služby, forma poskytovania stravovania sa text odst. 3 

mení nasledovne: 

3.  Zamestnanec kupujúceho je oprávnený za poskytnuté stravné lístky požadovať podanie 

stravy minimálne v hodnote stravného lístka 3,80 € a nie je oprávnený požadovať výdavok 

v hotovosti.  Rozdiel v cene nápoja a jedla, ktorým je nominálna hodnota stravného lístka 

presiahnutá, je povinný zamestnanec uhradiť v hotovosti bezodkladne po odbere jedla. 

 

 

Záverečné ustanovenia   

 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy č. 02/002027 o zabezpečovaní poskytovania stravovania pre 

zamestnancov Katastrálneho úradu v Žiline zo dňa 27.06.2002 týmto dodatkom 

neupravené zostávajú v platnosti nezmenené. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, oboznámili sa 

s jeho obsahom, zmluvným podmienkam porozumeli a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť, 

na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú. 

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a je vyhotovený v dvoch 

rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis. 

4. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v súlade  

s ustanovením § 47a ods.1 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov. 

 

 

 

           v  Žiline dňa   30.08.2011                                                     v Žiline dňa  

  

 

 

 

 

 

 

 

        Kupujúci:                                                                          Dodávateľ: 

 

            JUDr. Martin Sočuvka                                                      Ladislav Šubík 

                    prednosta                                                                   oblastný riaditeľ 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 



 


