Dodatok č. 1
ku Komisionárskej zmluve č. 13000003
na poskytovanie stravovania zamestnancom formou
stravovacích poukážok
uzatvorený medzi zmluvnými stranami:

1. Komisionár:

DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.

Sídlo:
Kálov 356, 010 01 Žilina
Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,

odd. Sro, vl. č. 12115/L
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
bankové spojenie:
Číslo účtu:
Štatutárny zástupca:
Poverený k podpisu zmluvy:
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvy
v technických veciach
Tel.:
Fax:
E-mail:
Internetová adresa:

36 391 000
2020104449
SK2020104449
Slovenská sporiteľňa, a.s.
0423613757/0900
Ing. Eva Šmehylová, konateľ
Ivan Mlynarčík, obchodný riaditeľ
Ivan Mlynarčík, obchodný riaditeľ
Miroslav Gajar, oblastný riaditeľ
00421 507 63 01
00421 564 37 21
stravnelistky@doxx.sk
www.doxxlistky.sk

(ďalej len „komisionár“)
2. Komitent:
Národná transfúzna služba SR
Sídlo:
Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
Štátna príspevková organizácia zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 003775-4/2003
zo dňa 02.12.2003
IČO:
30 853 915
DIČ:
2021764371
IČ pre DPH:
SK2021764371
bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Číslo účtu:
7000288579/8180
Štatutárny zástupca:
Ing. Renáta Dundová – riaditeľka NTS SR
Osoba oprávnená na rokovanie:
vo veciach zmluvy
Mgr. Martina Grožajová
vo veciach odborných
Eva Blahová - referent
Tel.:
02/5910 3002, 02/5910 3009
Fax:
02/5910 3020
E-mail:
grozajova@ntssr.sk, blahova@ntssr.sk
Internetová adresa:
www.ntssr.sk
(ďalej len „komitent“)

I.
1.1

Komisionár a komitent uzavreli dňa 19.04.2013 Komisionársku zmluva č. 13000003
na poskytovanie stravovania formou stravovacích poukážok (ďalej len „Zmluva“).

1.2

Podľa čl. III ods. 3.1, prvá veta Zmluvy, predmetom Zmluvy je poskytovanie stravovania pre
zamestnancov komitenta a darcov krvi v zmysle § 152 Zákonníka práce, formou stravovacích
poukážok vo vybraných stravovacích zariadeniach v nominálnej hodnote 3 EUR a v
nominálnej hodnote 2 EUR, v časovom rozsahu podľa požiadaviek a potrieb komitenta počas
platnosti zmluvy a na základe požiadaviek komitenta aj v iných nominálnych hodnotách.

1.3

Podľa čl. III ods. 3.7, prvá veta, predpokladaný rozsah stravovacích poukážok počas platnosti
Zmluvy je
- 92 310 ks v nominálnej hodnote 3 EUR/ks,
-154 240 ks v nominálnej hodnote 2 EUR/ks.

1.4

Podľa čl. IV ods. 4.1, veta druhá, stravovaciu poukážku bude komisionár dodávať komitentovi
počas platnosti Zmluvy v nominálnej hodnote 3 EUR a 2 EUR, resp. na základe požiadavky
komitenta v iných nominálnych hodnotách.
II.

2.1

Zmluvné strany sa týmto dohodli, že čl. III ods. 3.1, prvá veta Zmluvy sa mení nasledovne:
Predmetom Zmluvy je poskytovanie stravovania pre zamestnancov komitenta a darcov krvi v
zmysle § 152 Zákonníka práce, formou stravovacích poukážok vo vybraných stravovacích
zariadeniach v nominálnej hodnote 3,30 EUR a v nominálnej hodnote 2 EUR, v časovom
rozsahu podľa požiadaviek a potrieb komitenta počas platnosti zmluvy a na základe
požiadaviek komitenta aj v iných nominálnych hodnotách.

2.2

Zmluvné strany sa týmto dohodli, že čl. III ods. 3.7, prvá veta Zmluvy sa mení nasledovne:
Predpokladaný rozsah stravovacích poukážok počas platnosti Zmluvy je:
- 92 310 ks v nominálnej hodnote 3,30 EUR/ks,
-154 240 ks v nominálnej hodnote 2 EUR/ks.

2.3

Zmluvné strany sa týmto dohodli, že čl. IV ods. 4.1, veta druhá Zmluvy sa mení nasledovne:
Stravovaciu poukážku bude komisionár dodávať komitentovi počas platnosti Zmluvy
v nominálnej hodnote 3,30 EUR a 2 EUR, resp. na základe požiadavky komitenta v iných
nominálnych hodnotách.
III.

3.1

Komitent je povinný bezodkladne zverejniť tento Dodatok v súlade so zákonom č. 546/2010
Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

3.2

Tento Dodatok je platný dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. Tento Dodatok
nadobúda účinnosť deň po dni jeho zverejnenia podľa bodu 3.1. tohto článku Dodatku
v Centrálnom registri zmlúv, nie však skôr ako 01.07.2013.

IV.
4.1

Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú podpisom tohto Dodatku nezmenené.

4.2

Tento Dodatok tvorí od okamihu jeho účinnosti nedeliteľnú súčasť Zmluvy a bude podľa vôle
zmluvných strán pripojený ku všetkým vyhotoveniam Zmluvy.

4.3

Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží
jedno jeho vyhotovenie.

4.4

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a súhlasia
s ním a že tento Dodatok uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú
svoje podpisy.

V Bratislave, dňa ..........................

V .........................., dňa ............................

Komitent:

Komisionár:

Národná transfúzna služba SR

DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.

_____________________________
Ing. Renáta Dundová, riaditeľka

_____________________________
Ivan Mlynarčík, obchodný riaditeľ

