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DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.,
Kálov 356, 010 01 Žilina
Zastúpená: lng. Eva Šmehylová, konatelka spoločnosti
Osoba splnomocnená konateťom k podpisu: Jozef Adamec
lčo: 36391000
Dlč: 202010lM49, lč DPH: sK202oto4A49
Register: Okresný súd Žilina, oddiel §ro, v|ožka číslo: 12715/L
Peňažné ústavy:
SLSP, a.s., IBAN: §K21 0900 0000 0004236t3757,
Prima banka, a.s., lBAN: SK54 5600 0000 0003 0081 6001,
ČsoB, a.s., lBAN: SK07 7500 0ooo oo4o07897627,
Vt3B, a,s,, lBAN: SK14 0200 o00o oo14 0832 1355,
OTP Banka, a.s,, |BAN: SK16 5200 0000 0000 0433 5085,

Tatra banka, a,s,, lBAN: SK34 1100 0000 0029 2087 9897
lNFOSERVlS:

0800 166 556 | infoservis@doxx,sk I www.doxxlistky.sk

{ďalej len,,Dodóvateť")

l. základné usta novenia

Klient sa zavázuje u Dodávatel'a objednávať Produkty

fil Papierové stravné lístky (d'alej len ,,SL")

fi r|ektronické stravné lístky (d'alej len,,ESL"}

Kontakt pre objednávanie
SL l ESL / Stravovacích Kariet eDOXX (d'alej len ,,(arta eDOXX"):

[l Centrálna distribúcia, Ká|ov 356, 010 01 Žilina
Tel,:O47/ 5005278, 0800 166 556, fax: 04I/ 56437 27,
E-mail : infoservis@doxx.sk, www,doxxlistkv.sk

I eobočka Dodávatet'a: Čsn za, Banská Bystrica
Tel,:a48/ 47467 4O,fax:O48/ 41,467 41
E-mail: sl-bystrica@doxx.sk

Dodanie (vydanie) SL / Kariet eDOXX

! OoOať na adresu Klienta: I poštou fi kuriérom

I dobierka poštou I dobierka kuriérom

I vydať na pobočke Dodávatel'a
(Karty eDjXX nie je možné vydať na pobočke Dodóvatel'a}

ll. Predmet zmluvy
1, Predmetom tejto zmluvy je zabezpeČenie stravovania

prostredníctvom papierových §travných lístkov a elektroníckých
stravných lístkov Dodávatel'a pre zamestnancov Klienta v súlade
s ustanovením § 152 ods. 2 Zákonníka práce vZmluvných
prevádzkach Dodávate|'a, ktoré sú oprávnené stravovacie služby
poskytovať.
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Zi_ill1 lťi)

za bezpečen í poskytova n ia

zamestnancov klienta číslo:

Zml, Lukus

stravovania
18K441038

uzatvorená v súlade s ustanovením § 269 ods, 2 zákona č. 513/7997 Zb, Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (d'alej len
,,Obchodný zákonník") a v nadváznosti na ustanovenie § 152 zákona č. 3n/2a01" 7.z. Zákanníky práce v znení neskorších predpisov
{d'alej len ,,Zákonník práce") medzi týmito zmIuvnými stranami:

Rozpačtov á orga nizácia tU KUS

l\lám. Republikv 2095/5,984 01 Lučenec

Zastúpená: Mgr. Tomáš Belko, riaditel'

lčO:42313ga2

DlČ: ?_t2a §6662, lČ D? u.

Registerl

Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s.

čís|o účtu: 5K35 5600 0000 0060 5867 3002

Tel.:047 l4334590, 0911 733 9B0

E-mail: iveta,gajdosikova@lukus.sk

(ďalei ten ,,Klíent" a spoločne s Dodóvatel'om d'alej len ,,Zmluvné
strany")

Adresa dodania a osoby splnomocnené Kiientom
k preberaniu SL l Kariet eDOXX:

Adresadodania: Dr.Herza240/1,
Meno a priezvisko: lveta Gajdošíková
Doklad totožnosti: EA 044919

Spósob zasiela nia zálohových Ť al<túr l f aktúr pri objed návaní SL

I Papierová forma

[(] EIektronická forma zálohovej faktúry / faktúry
E- m a i l p re za s i e l a n i e : ! *í,V :,f-7'r !.1r l, L,*rv.. 
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Pri objednávaní E§l" sa zálohové faktúry/ faktúry zasielajú vždy
len elektronieky.

Personalizácia {obá|kovanie) 5L

[;no ffi nie

V súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov sa pod
pojmom zabezpečenie stravovania rozumie zabezpečenie
podávania jedného najmě teplóho hlavného ,iedla vrátane
vhodného nápoja za SL a rSL Dodávatel'a. Za rovnocennó jedlo
je možné považovať vegetarián§ke jedlo {napríklad ovocný
tanier, zeleninová misa a pod,). Za hlavné jedlo a nápoj nie je
možné považovať tabakové výrobky ani aIkoholické nápoje.

óoio ,:rir r*,i l i,) , iir) ,ai ,i ,'i"'i 1 ,,,r,i íino-',ri:nt ,i,r,^.,),.



obchlll. všeobecné odné podmienky, cenníky
1, Všetky obchodné podmienky, práva a povinnosti Zmluvných

strán, spósob objednávania, doručovania a využívania
Produktov, Xariet eOÓXX sú upravené vo Všeobecných
obchodných podmienk;ichl Dodávatel'a (dalej,,VOP"), pričom|,

i l:,

í;,
lV. Záverečné ust'a ňovenia

li,,
1. Táto zmluva sa uzatvára ná dobu neurčitú a nadobúda platnosť

a účinnosť dňom jej podpísania obomi Zmluvnými stranami.
2. Ustanovenia tejto zmťývy je možné meniť a dopíňať len 5.

písomne, a to formou dodátku podpísaného obomi Zmluvnými
stranami. : i 6.

3, Túto zmluvu je možnó §kónčiť písomnou dohodou Zmluvných
strán alebo písomnou ivýbqvedbu niektorej Zmluvnej strany
doručenej druhej ,Zmluvtei.s.lrane pričom výpovedná lehota je

trojmesačná a zariň'f, fivnúť prvým dňom mesiaea

nasledujúceho po doručEnívýpovede druhej Zmtuvnej strane. }.

4. VOP, Cenník odmie6.: ;ia poplatkov, Cenník poštovného
a poistného a Pravidlá, používania I(aíiet eDOXX sú
neoddelitelhou súčasťou tejto Zmluvy, príčom Klient §Vojim

a pravidlá
cenové podmienky sa riadia cenníkmi; Cenník odmien
a poplatkov, Cenník poštovného a poistného. Podmienky
a pravidlá pre správne fungovanie a používanie Karty eDOXX sú
stanovené v dokumente Pravidlá používania Karty eDOXX,

podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil
a s ich obsahom súhlasí,
Táto zmluva je vyhotov'ená v dvoch rovnopisoch, pričom každá
Zmluvná strana dostane jeden rovnopis,
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali
a potvrdzujú, že táto zmluva je zrozumitel'ná a určitá a vyjadruje
ich skutočnú, slobodnú a vážnu vólu, nie je uzatvorená vtiesni
za nápadne nevýhodných podmienok, a na znal< súhlasu túto
zmluvu vlastnoručne podpísali,
Ustanovenia tejto zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami
VOP a v prípade odlišností ustanovení tejto zmluvy a VOP sú
pre Zmluvné strany závázné ustanovenia tejto zrnluvy.

Osobitné dojednania Zmluvných strán:

Dodávatel'má nárok na úhradu provízie za zabezpečenie poskytovania služieb prostredníctvom produktov Dodávatel'a vo
výške 0 % znominálnej hodnoty celkového množstva dodávaných produktov uvedených vobjednávke Klienta, pričom
minimálna výška provízie Dodávate|'a a manipulačný poplatok je v súlade s VOP.
Klient zaplatí Dodávate|bvi Cenu za zabezpečenie dodania produktov a služieb podl'a objednávky Klienta faktúry so
splatnosťou 7 dnín/Y§tavenej Dodávatel'om a doručenej Klientovi.
Fakturovanú sumu Klient uhradí prostredníctvom svojho finančného ústavu na účet Dodávatel'a,

V prípade, ak Kliqnt.neuhradí fakturovanú sumu v lehote splatnosti faktúry, Dodávateť je oprávnený požadovať od Klienta
úroky z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy 7a každý, aj začatý deň omeškania, a to bez potreby osobitného
upozornenia, a Klient je povinný tieto úroky zomeškania Dodávatelbvi uhradiť, Okrem nároku na úroky zomeškania má
Dodávatel' v prípade omeškania Klienta s úhradou fakturovanej sumy aj právo na paušálnu náhradu nákladov spojených
s uplatnením pohťadávky Dodávatela vo výške ustanovenej Nariadenírn vlády Slovenskej republiky č,21,/20t3 Z,z, ktorým sa
vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka vznení neskorších predpisov, a to bez potreby osobitného
upozornenia,'
Ak Klient mešká s úhradou faktúr viac ako 10 dní po lehote splatnosti 3 l<rát za posledných 12 mesiacov, Dodávatei' je
oprávnený.jedhoátranne zmeniť spósob úhrady z faktúry na predfaktúru, alebo hotovosť, pričom nie je potrebné uzavrieť
dodatok k zmluve.
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Prílohy:
. všeobecné obchodné podmienky
o cenník odmien a poplatkov
e cenník poštovného a poijtného
o pravidlá používanía karlet eDoxx

DOXX,Stravnélistky,spol,s.r.o, IKálov356 |01íJ01 ŽiIina Iwww,dclxxlístky,sk i {-el,: 0800:t66556 | l:ax.:ail./564.3721 |t-mail:iníoservis@rloxx.sl<
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