
 D O D A T O K  č. 1 

 ku Kúpnej zmluve č. Z20219797_Z zo dňa 01.06.2021 

uzatvorenej v zmysle § 409 a násl. Obchodného zákonníka (ďalej len „dodatok“) 

 

Článok. I.  

Identifikačné údaje zmluvných strán 

 

1. Objednávateľ: 

Názov:   Technické služby mesta Trebišov                       

Sídlo:   Stavebná 2165/2, 075 01  Trebišov  

Zastúpený:   Ing. Imrich Fekete, riaditeľ 

IČO:    00188433 

DIČ:    2020749951 

IČ DPH:   SK2020749951  

Bankové spojenie: ČSOB, a.s. 

Číslo účtu:  IBAN SK60 7500 0000 0040 3022 5970 

Telefón:   +421 908500894 

 

2.  Dodávateľ: 

Obchodné meno:  DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.   

Sídlo:    Kálov 356, 010 01 Žilina, Slovenská republika  

Zastúpený:  Ing. Eva Šmehylová, konateľka spoločnosti 

Splnomocnený 

k podpisu:   Richard Kozár, oblastný manažér pre Východné Slovensko 

IČO:    36391000 

DIČ:     2020104449 

IČ DPH:    SK2020104449 

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Číslo účtu:  IBAN SK21 0900 0000 0004 2361 3757 

Telefón:   +421 415076301 

 

Článok II.  

Predmet Dodatku – zvýšenie nominálnej hodnoty stravnej poukážky 

 

2.1 Objednávateľ a dodávateľ uzatvorili dňa 01.06.2021 prostredníctvom elektronického 

kontraktačného systému Kúpnu zmluvu č. Z20219797 na nákup stravných poukážok 

(ďalej iba“ Zmluva“) v nominálnej hodnote 4,00 EUR. Opatrením č. 166/2022 Z.z. 

došlo k zmene súm stravného pre časové pásma. Z uvedeného dôvodu dochádza aj 

k zmene minimálnej nominálnej hodnoty stravného lístka, pričom minimálna suma 

stravného lístka stúpla na hodnotu 4,50 EUR. 

2.2 Na základe skôr uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že v súlade s §18 ods. 3 písm. 

b) zákona 343/2015 Z.z. o. verejnom obstarávaní uzatvárajú tento dodatok k Zmluve, 

ktorým Zmluvu menia a dopĺňajú takto: 



Ods. 2.2 Zmluvy v časti Technické vlastnosti sa mení kolónka nominálna hodnota 

jednej stravnej poukážky takto: 

Technické vlastnosti  Jednotka  Minimum  Maximum  Presne  

nominálna hodnota jednej stravnej poukážky  €    4,50  

 

       Čl. III 

Záverečné ustanovenia Dodatku 

 

3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy Z20219797_Z týmto dodatkom neupravené zostávajú 

v platnosti bez zmeny.  

3.2 Tento Dodatok je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. 

3.3 Dodatok  nadobúda platnosť  dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom 27.04.2022. 

3.4 Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží 

objednávateľ a jeden dodávateľ. 

3.5 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si tento Dodatok pozorne prečítali, celému jeho 

obsahu porozumeli a že tento Dodatok uzatvárajú bez akéhokoľvek nátlaku, slobodne a 

vážne, ako prejav ich skutočnej vôle a na znak súhlasu so znením tohto Dodatku ho 

zmluvné strany vlastnoručne podpisujú. 

 

V ........................ dňa:  ...............2022   V .................... dňa ................2022  

 

Za objednávateľa:                                                     Za dodávateľa: 

Technické služby mesta Trebišov   DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.   

 

...............................................                                     ............................................. 

Ing. Imrich Fekete               Ing. Eva Šmehylová, konateľka   

Riaditeľ      v.z. Richard Kozár 

 


