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Zmluva o zabezpečeníposkytovania stravovania
pre zamestnancov klienta ČÍslo:20KLL6
uzatvorená v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 zákona č, 513/1991 Zb, Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (d'alej len
,,obchodný zákonník") a v nadváznosti na ustanovenie § ].52 zákona č. 3LI/2001, Z.z.7ákonníky práce v znení neskorŠÍch predpisov
(d'alej len ,,Zákonník práce") medzi týmito zmluvnými stranami:

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.,
Kálov 356, 010 01 Žilina

Názov spoločnosti

Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie

Adresa:906 36 Plavecké podhradie 19

Zastúpená: lng. Eva Šmehylová, konatelka spoločnosti
Osoba splnomocnená konatelbm k podpisu: Lenka Fikarová

Zastúpená: lng. Dana Černeková -dočasne poverená riadením

lčo: 30798281

lČo: 36391ooo
DlČ 2o2o7o4449, lČ DPH : sK2o2o1o4449
Register: Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka číslo:727t5lL

DlČ: 2022105954, lČ DPH: nie je
Register: 60/2009 soc

-

rozpočtová organizácia

Peňažný ústav: Štátna pokladňa

Peňažnéústavy:
SLSP, a.s., lBAN: SK21 0900 0000

vÚs, a,s., lBAN: SK14

:

00042361,3757,

čís|oúčtu:sK14 81Bo o0oo 0070 oo47

0832 1355,
Tatra banka, a.s,, lBAN: SK34 1100 0000 0029 2087 9897
O2OO OOOO OO].4

Tel.: 0904 106 979
E-mail: dsspp@centrum.sk

lNFO5ERVlS:
0800 166 556 | infoservis@doxx,sk

I

I7B]

(ďalej len ,,Klient" a spoločne s Dodóvateťom ďalej len ,,Zmluvné

www.doxxlistky.sk

strany")

(d'alej len,,Dodóvotel"')

l. základné ustanovenia
Adresa dodania a osoby splnomocnené Klientom

Klient sa zavázuje u Dodávatel'a objednávať Produkty
Papierové stravné lístky (d'alej len ,,SL")
rlektronické stravné lístky (d'alej len ,,ESL")

fi
!

k preberaniu SL

Kontakt pre objednávanie
SL

N

!

/

ESL

/ Kariet DOXX:

centrálna distribúcia, Kálov 356, o10 01 Žilina
Tel.:04]./ 500 52 78, 0800 166 556, fax: O47/ 56437 2L,
E-mail: infoservis@doxx.sk, www.doxxlistkv,sk
Robočka Dodávatel'a:
Tel.:

,.,..,........,

/ Kariet DOXX:

dodania:

Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie,
906 36 Plavecké podhradie 19
Meno a priezvisko: Gregušová Anetta
Doklad totožnosti: HB 554 554

Adresa

Spósob zasiela ni a zálohorni ch fa ktú r/ faktú r:
! Papierová forma
fi elektronická forma zálohovej faktúry / faktúry
E-mail pre zasielanie : dsspp@centrum.sk

,.....,, fax:

E-mail: .......,.....,....
Dodanie (vydanie) SL / Kariet DOXX
fi oodať na adresu Klienta: ! poštou

!
I

fi

Ak sa zmluva uzatvára na Produkt ESL alebo v kombinácii SL a ESL
zároveň, zálohové faktúry/ faktúry sa zasielajú len elektronicky.
kuriérom

Personalizácia (obálkovanie) SL

dobierka poštou !,dobierka kuriérom
vydať na pobočke Dodávatel'a

D

(Karty DOXX nie je možnévydať na pobočke Dodóvatela)

ano fi

nie

ll. Predmet zmluvy
t,

2.

Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie stravovania prostredníctvom papierových stravných lístkov a elektronických stravných lístkov
Dodávatel'a pre zamestnancov Klienta v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 Zákonníka práce vZmIuvných prevádzkach Dodávatel'a, ktoré
sú oprávnené stravovacie služby poskytovať.

V súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov sa pod pojmom zabezpečenie stravovania rozumie zabezpeČenie podávania
jedného najmá teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja za SL a ESL Dodávatel'a. Za rovnocenné jedlo je moŽné povaŽovať
vegetariánske jedlo (napríklad ovocný tanier, zeleninová misa a pod,). Za hIavné jedlo a nápoj nie je možné považovaťtabakové výrobky
ani alkoholické nápoje,

DoXX - Stravné lístky, spol, s.r.o. I Kálov 356 l O10 O1ŽiIina
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Tel,:0BOO 166 556 | E-mail: infoservis@doxx.sk

lll. Všeobecné obchodné podmienl<y, cenníky a pravidlá
1.

Všetky obchodné podmienky, práva a povinnosti Zmluvných strán, spósob objednávania, doručovania a vyuŽÍvania Produktov, l(aridt
Doxx sti upravené vo Všeobecných-obchodných podmienkach DodáVatel'a (d'alej ,,VoP"), priČom cenové podmienky sa riadia cenníktni:
Cenník odmien a poplatkov, Cenník poštovného a poistného, Podmienky a pravidlá pre správne fungovanie a pouŽÍvanie Karty DOXX sú
stanovené v dokumente Pravidlá používaniaKarty DOXX.

lV. Osobitné dojednania Zmluvných strán:
tJprava výšky provízie a minimálnej provízie - VOP čl. V|. Cena a finančnévzťahy, odsek 6,3,1
Formulácia do zmluvy - Osobitné dojednania:
Dodávatel'má nárok na úhradu provízie za zabezpečenie poskytovania služieb prostredníctvom produktov Dodávate|'a vct
výške 0% z nominálnej hodnoty celkového množstva dodávaných produktov uvedených v objednávke Klienta, priČonr
minimálna výška provízie Dodávatel'a na jeden daňový doklad je 0,- EUR,
Hodnota stravného lístky je v nominálne,| hodnote 3,B3 / stravný lístok
Zmluva je piatná do 3L,L2,2O2O

o
l

.

v. záverečné ustanovenia
1.
2,
3.

4.

,láto

zmluva sa uzatvára na dobu neurčitúa nadobúda platnosť a účinnosťdňom jej podpísania obomi Zmluvnými stranami,
Ustanovenia tejto zmluvy je možnémeniť a dopíňať len písomne, a to formou dodatku podpÍsanéhoobomi Zmluvnými stranami.
Túto zmluvu je možnéskončiťpísomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomnou výpoved'ou niektorcj Zmluvnc.j strany doruČcnc1
druhej Zmluvnej strane pričom výpovedná lehota je trojmesačná a začínaplynúť prvým dňom mesiaca nasledu.|ÚCeho Po doruČertí
výpovede druhe,j Zmluvnej strane.

Vop, Cenník odmlen a poplatkov, Cenník poštovného a poistného a Pravidlá používania Kariet DOXX sú neoddelitel'nou súČasťotrtejto
zmluvy, pričom Klient svojir.n podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že sa s trimi oboznámil a s ich obsahom súhlasÍ.

5.
6,

Tátozmtuvajevyhotovenávclvochrovnopisoch, pričomkaždáZmluvnástranadostanejedenrovnopis. ,. :i
ochrana osobných údajov poskytnutých klisntom dodávatel'ovi je bližšiespracovaná vdokumente snázvom Politika na ochtantl

7,

Zmluvnéstranyvyhlasujú,žesitútozmluvuriadneprečítaliapotvrdzujú,žetátozmluvajezrozumitel'náaurČitáavyjadrujeichskutoČnÚ,
slobodnú a vážnu vól'u, nie je uzatvorená Vtie§ni za nápadne nevýhodných podmienok, ana znak súhlasu túto zmluvu vlastnoruČrl0

8.

osobných údajov, ktorý je zverejnený na stránke Dodávatel'a www.doxxlistky.sk.

Ustanovenia tejto zmluvy majú prednosť pred u§tanoveniami
strany závázné ustanovenia tejto zmluvy,

V Plaveckom

Podhradí

On^..,,Í,!,.',

[}(}il-srnnrlHry-í§TKy,

o,

VOP

a v

prípade odliŠnostíustanovenítejto zmluvy a VOP sú prc Zmluvrió

4, Írolr:

v plaveckom podhradí dňa

spol, s l,s,

.

/.p. l"

,,b

služleb

#ťťf,11*o @

"""""""",tĎo:,go39í000;{ó DPtil,§K2020101419""""""" ",
l(lient

Prílohy:

o
r

všcobccné obchodrré podrnienky
cenník poštovného a poistného
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