
DODATOK č. 1
ku Kúpnej zmluve č. Z20228Z zo dňa 17.01.2022

uzatvorenej v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 
(ďalej len „Dodatok“) 

uzavretý medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ:

Mesto Pezinok
Sídlo: Radničné námestie č. 7, Pezinok, PSČ: 902 14, Slovenská republika 
Štatutárny orgán: Ing. arch. Igor Hianik, primátor 
IČO: 00 305 022 
DIČ:2020662226

Bankové spojenie: IB AN: SK02 5600 0000 0066 0200 6001 
Telefon: 033 6901 100

ďalej len „objednávateľ“

a
DODÁVATEĽ:

DOXX — Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo: Kálov 356, Žilina PSC: 010 01, Slovenská republika
Štatutárny orgán: Ing. Eva Šmehylová, konateľ a Ing. Milan Šmehyl, konateľ
IČO: 36 391 000
DIČ: 2020104449
IČ DPH: SK2020104449
Registrácia: obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 12115/L 

Bankové spojenie: IBAN: SK21 0900 0000 0004 2361 3757 
Telefón: +421415076301

ďalej len „dodávateľ“
objednávateľ a dodávateľ ďalej spoločne ako „zmluvné strany“

Článok I
Úvodné ustanovenia

1.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena dojednaných podmienok Kúpnej zmluvy č. Z20228_Z 
uzatvorenej medzi objednávateľom a dodávateľom dňa 17.01.2022 (ďalej len „Zmluva“) 
automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska na predmet „Stravné poukážky 2022“.

1.2. Zmluvné strany uzatvárajú, pre potreby vystavenia novej objednávky objednávateľa a úpravy celkovej 
zmluvnej ceny, a v súlade s ustanovením § 18 ods.3 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o verejnom obstarávaní“) tento Dodatok v súlade s článkom V bod 5.5 Zmluvy.

Článok II 

Predmet Dodatku

2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok II. Predmet zmluvy bod 2.2. položka č. 1 Stravné poukážky 
_____ časť Technické vlastnosti Zmluvy sa týmto Dodadtom dopĺňa a znie nasledovne:_______________

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Nominálna hodnota jedného stravného lístku € 4,00

Predpokladané množstvo stravných lístkov vo výške 4,00 EUR ks 6600
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Nominálna hodnota jedného stravného lístku € 0,50

Predpokladané množstvo stravných lístkov vo výške 0,50 EUR ks 4545
2.2. Týmto Dodatkom sa článok III. Zmluvné podmienky Zmluvy dopĺňa o bod 3.2a a 3.3a nasledovne: 

„3.2a Cas/lehota plnenia zmluvy:
Po účinnosti tohto Dodatku.“

„3.3a Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka: 0,50 €
Požadované množstvo: 599“

2.3. Týmto Dodatkom sa článok IV. Zmluvná cena Zmluvy mení a znie nasledovne:
„IV Zmluvná cena

4. /. Celková cena predmetu Zmluvy be% DPH: 28 661,15 EUR
4.2. Sadzba DPH: -
4.3. Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 28 661,15 EUR“

2.4. V ostatnom zostáva Zmluva nezmenená.

2.5. Zmluvné strany konštatujú, že ku dňu uzavretia tohto Dodatku bolo z celkovej ceny uvedenej
v článku II bod 2.3. tohto Dodatku čerpané nasledovne:

a) na základe vystavenej objednávky objednávateľa č. 20220006/2022 bolo objednávateľovi 
dodaných a vyfakturovaných 6600,00 ks stravných lístkov v nominálnej hodnote jedného 
stravného lístka 4,00 EUR. Celková fakturovaná suma bola 26 389,44 EUR.

b) na základe vystavenej objednávky objednávateľa č. 20220208/2022 bolo objednávateľovi 
dodaných a vyfakturovaných 3946,00 ks stravných lístkov v nominálnej hodnote jedného 
stravného lístka 0,50 EUR. Celková fakturovaná suma bola 1 972,21 EUR.

Článok III
Záverečné ustanovenia

3.1. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch 
s právnou silou originálu, s určením jeden (1) rovnopis pre objednávateľa a jeden (1) rovnopis pre 
dodávateľa.

3.2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcom po dni jeho zverejnenia, v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka a § 5a ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v Centrálnom registri zmlúv, ktorý 
vedie Úrad vlády Slovenskej republiky.

3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s celým obsahom tohto Dodatku a nemajú v tejto 
súvislosti žiadne podmienky, pripomienky ani návrhy na doplnenie. Vyhlasujú, že Dodatok uzatvorili 
slobodne, vážne, určilo a nie pod nátlakom za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatku 
porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho potvrdili svojimi podpismi.

V Pezinku, dňa V Pezinku, dňa
jT- f.

za dodávateľa
DOXX — Stravné lístky, spol. s r.o. 
Ing. Eva Smehylová, konateľ l

ÜÚXX-STRAVNÉ LÍSTKY, Spil, S f,ô. 

Kálov 3G8
010 01 ŽILINA 0
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