
Dodatok č. 1 k rámcovej dohode č. OVO2-2016/000074 

na zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok) zo dňa 04.08.2016 
(ďalej len „dodatok“) 

medzi 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ 

Názov: Slovenská republiky v zastúpení Ministerstvom vnútra 

Slovenskej republiky  

Pribinova č. 2 

812 72 Bratislava – Staré Mesto  

IČO:     00 151 866 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

Číslo účtu:    7000180023/8180 

IBAN:     SK7881800000007000180023 

BIC/SWIFT kód:   SPSRSKBA 

Splnomocnený k podpisu:  Ing. Ondrej Varačka 

generálny tajomník služobného úradu MV SR 

na základe plnej moci č. p.: KM-OPS4-2016/000623-044 

zo dňa 06.04.2016  

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

2. Poskytovateľ 

Názov:     Edenred Slovakia, s. r. o. 

     Karadžičova č. 8, P. O. BOX 21 

     820 15 Bratislava 

Štatutárny zástupca:   Cyril Marc Marie Favel  

     konateľ 

IČO:     31 328 695 

IČ DPH:    SK2020312294 

DIČ:     2020312294 

Bankové spojenie:   Tatra banka, a. s. 

Číslo účtu:    2675000390/1100 

IBAN:     SK8411000000002675000390 

BIC/SWIFT kód:   TATRSKBX 

Tel.: 

Fax: 

e-mail: 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

(ďalej spolu ako „zmluvné strany“) 

 

 

 

 

 



Čl. II 

Úvodné ustanovenia 

1. Objednávateľ a VAŠA Slovensko, s. r. o.,  so sídlom Račianske mýto 1/B, 831 02 

Bratislava, IČO: 35683813 (ďalej len „pôvodný poskytovateľ“) uzatvorili dňa 

04.08.2016 rámcovú dohodu č. OVO2-2016/000074, ktorej predmetom je 

zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok) (ďalej len „rámcová 

dohoda“).  

 

2. Dňa 17.10.2017 sa poskytovateľ stal jediným spoločníkom pôvodného poskytovateľa 

a s účinnosťou od 01.01.2018 došlo k zlúčeniu pôvodného poskytovateľa 

s poskytovateľom, pričom poskytovateľ sa stal právnym nástupcom pôvodného 

poskytovateľa. 

 

3. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XII bod 12.4 rámcovej dohody dohodli 

na nasledovnom znení tohto dodatku. 

 

Čl. III 

Predmet dodatku 

1. Predmetom tohto dodatku je vstup poskytovateľa do práv a povinností pôvodného 

poskytovateľa vyplývajúcich mu z rámcovej dohody. 

 

2. Ostatné ustanovenia rámcovej dohody týmto dodatkom nedotknuté ostávajú naďalej 

v platnosti. 

 

Čl. IV 

Záverečné ustanovenia 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 

 

2. Tento dodatok sa vyhotovuje v (5) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom 

poskytovateľ obdrží po (2) rovnopisy a objednávateľ po (3) rovnopisy. 

 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, oboznámili sa s jeho obsahom, 

na znak čoho ho podpisujú. 
 

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

za objednávateľa:     za poskytovateľa: 

 

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

Ing. Ondrej Varačka              Cyril Marc Marie Favel 

generálny tajomník služobného úradu                            konateľ 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 


