
ZOJSL.ESL K Zniluvo Obec Kozárovce

Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania
pre zamestnancov klienta číslo: 22K6621.47

uzatvoreriá V súlade s ustanovením 5 269 ods, 2 zákona L 513/1991 lb. Obchodný zákonnik v zneni neskorších predpisov (ďa!ej len
.‚Obchodný zákonnĺk“) a v nadváznosti na ustanovenie S 152 zákona L 311/2001 Z,z. Zákonnika práce visení neskoršich predpisov
(ďalej len ‚Zákonnik práce“) medii týmito zmiuvnýrni stranami:

DOXX - Stravně lístky, spol. s r.o.,
Káby 356,01001 Žilina
Zastúpená: Ing. Eva Šmehybová, konatefla společnosti
Osoba splnomocnená konaterom k podpisu; Monika Farkašová,
obchodný manažér
IČO: 36391 000
DIČ: 2020104449, iČ DPH: SK2020104449
Register: Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka číslo: 12115/L
Peňažně ústavy:
SLSP, as., IBAN: SKZ1 0900 0000 0004 2361 3757,
VÚB, as., IBAN: SKlI 0200 0000 0014 0332 1355,
Tatra banka, as., BAN: SK34 1100 0000 0029 2087 9897
IN FQSE R VIS:
041/5005278 I infoservis@doXx.sk I www.doxxbistkysk
(db/ci fen „Dodévatct“)

I. Základné ustanovenia

Klient Sa zavázuje u Dodávateľa objednávať Produkty

Li Papierové stravné lístky (ďalej len „SL“)

Z Elektronické stravné lístky (d‘alej len „ESU‘)

Kontakt preobjednávanie
SL / ESL / Kariet 0OXX:

Infoservis, Káby 356,01001 Žilina

Tel.: 041/50052 18,

E-mail: infoservis@doxx.sk, www.dox<listky.sk

D Pobočka Dodávateía‘,..,,,.,...,.,.....,..,.....................,..,.....,.,,...,.,,.

Tel fax‘

E-mail-

Dodanie (wdanie) SL / Kariet DOXX

D Dodať na adresu Klienta: poštou kuriérom

LI dobierka poštou dobierka kuriérorn

D vydaf na pobočke Dodávateta

(Karty DOXX níe je možné vydať na pobočkc Dodóvotcío)

II. Predmet zmluvy

Názov spoločnosti : Obec Kozárovce

Adresa : Kozárovce 685 93522 Kozárovce

Zastúpená: Ing. Bystrik lžold, Funkcia: starosta

IČO: 00301149

DIČ: 2020403803 lČ DPH : 5K2020403803,

Register: 84110 Všeobecná verejná správa

Peňažný ústav: Prima Banka Slovensko as.

Číslo účtu: 5K39 56000000007107509001

Tel:0366340340

e-mail: pokladna@kozarovce.sk

Ďalej en klient

Adresa dodania a osoby splnomocnené Klientom

k preberaniu SL / Karíet DOXX:

Adresa dodania: Detto

Meno a priezvisko: Andrea Čavojcová

Spósob zasrelanía zálohových faktúr/ faktúr:

D Papierová forma

Z Elektronická forma zálohovej íaktúry / faktúry

E-mail pre zasielanie : pokladna@kozarovce.sk

Ak Sa zmluva uzatvára na Produkt ESL abebo v kombinácii SL a ESL

zároveň, zálohové faktúry/ faktúry Sa zasiebajú len elektronicky.

Personalizácia (obálkovanie) SL

Z áno D nie

Predmetom tejto zmluvy je zahezpečenie stravovania prostredníctvom papierových stravných listkov a elektronických str avných lístkov
Dodávateľa pre zamestnancov Klienta v súlade s ustanovenim 152 ods. 2 Zákonníka práce v Zmluvných prevádzkach Dodávateľa, ktoré
sú oprávnené slravnvacie služby poskytovaf.

2. V súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov Sa pod pojmom zabezpečenie stravovania rozumié zabezpečenie podávania
jedného najnr teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja za SL a ESL Dodávateľa. Za rovnocenné jedlo je možné považovaf
vegetariánske jedlo napríklad ovocný tanier, zeleninová mRa a podj Za hlavné jedlo a nápoj nic je možné považovaf tabakové výrobky
ani alkoholické nápoje.
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III. Všeobecné obchodné podmienky, cenníky a pravidlá
1. Všetky obchodně podmienky, práva a povinnosti Zmluvných strán, spósob objednávania, dcručnvania a využĺvanía Produktov, Kariet

DOXX sú upravené vo Všeobecných obchodných podmienkach Dodávatera (dalej VOP‘), pričom cenové podmienky Sa nadia cenníkmí:
Cenník odmien a poplatkov, Cenník poštovného a poistného. Podmienky a pravidlá pre správne fungovanie a používanie Karty DOXX sú
stanovené v dokumente Pravidlá použivania Karty DOXX.

IV. Osobitné dojednania Zmluvných strán:

1.Dodávateľ má nárok na úhradu provízie za zabezpečenie poskytovania služieb prostredníctvom produktov Dodávateľa vo výške 0,00%
nominálnej hodnoty celkového množstva dodávaných produktov uvedených v objednávke Klienta, pničom minimálna výška provízie
Dodávateía na jeden daňový doklad je 0,00C.

2.V prípade, že objednané produkty stravné lístky a Karty DOXX budú klientovi doručené na adresu miesta dodania poštou, kuriérom, alebo
mým spósobom, poštovné a poistné súvisiace s doručením objednaných produktov a Kariet DOXX znáša v celom rozsahu Dodávateť.

3,Zmluvné strany Sa dohodli, že poplatok za vydanie karty eDOXX Sa rneni nasledovne: cena za vydanie Karty eDOXX je D,Olcent / lks ‚pri
strate je poplatok za novú kartu 5,00€ • DPH. ‚

4•Kljent zaplatí Dodávateľovi Cenu za zabezpečenie dodania produktov a služieb podľa objednávky Klienta na základe faktúry vystavenej
Dodávateľom a doručenej Klientovi So splatnosťou 14-dní dní od vystavenia faktúry Dodávateľom.

IV. Záverečné ustanovenia

L Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadohúda platnosfa účinnosť dňom jej podpisania obomi Zmluvnými stranami.
2. Ustanovenia tejto zmluvy je možné meniť a dopÍňať len písomne, ato formou dodatku podpisaného obomi Zmluvnýrni stranami.
3. rto zmluvu je možné skončit písomnou dohodou Zmluvných strán aleho písomnou výpovedou niektorej Zmluvnej strany doručenej

druhej Zmluvnej strane pričom výpovedná lehota je trojmesačná a začina plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení
výpovede druhej Zmluvnej strane.

4. VOP, Cenník odmien a poplatkov, Cenník poštovneho a poistného a Pravidlá používania Kariet DOXX sú neoddeliteľnou súčasfou tejto
zrnluvy, pričom Klient svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že sas nimi oboznánil a ich obsahom súhlasi.

5. Táro zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana dostane jeden rnvnopis.
6. Ochrana osobných údajov poskytnutých kiíentori dodávateľovi je hližšie spracovaná v dokumenre s názvom Politika na ochranu

osobných údajov, ktorý je zverejnený na stránke Dodávateťa www.doxxlistky.sk.
1. Zmluvné strany hiasujú, že si túto zmluvu niadne prečitalí a potvrdzujú, že táto zmluva je zrozumiterná a určitá a vyjadruje ich skutočnú,

slobodnú a vážnu váíu, nic je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu túto zmluvu vlastnoručne
podpísali.

8. Ustanovenia tejtn zmluvy maJú prednost pred ustanoveniamt VOP a v pripade otllišnosti ustanovení tejto 2mluvy a VOP sú pre Zmluvné
strany závázné ustanovenia tejto ‚mluvy.

Kozárovce dňa ff,227p27

l ý
Klient

Prílohy:

V Štúrove dňa 18.10.2022,poyyvxusiťsrt\

po,oĎka t‘si4-
rLZvá

D dávateľ

• Všeobecné obchodné podmíenky
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