ZM.LUVA číslo:07K1 19015

o zabezpečeníposkytovania stravovania pre zamestnancov klienta uzatvorená

v súlade s ustanovením $ 269,
odseku 2 obchodného zákonníka a v náváznosti na ustanovenie $152 Zákonníka práce medzi týmito zm|uvnými

stranami:

Doxx

- Stravné lístky, spol. s r.o.,

Murgašova č.3,010 ot Žitina
Zastipená: Bc. Eva Šmehy|ová, konatel'ka spo|očnosti
osoba splnomocnená konateťom k podpisu: Ladislav Šubík,oblastný riaditel'
IČo:36391 000
DIČ: 202010 4449, IČ DPH: SK202 0lo4449
Register: okresný súd Ži|ina, oddie| Sro, vložka číslo:12115/L
PeňaŽný ústav: Istrobanka, a. s., čísloúčtu:1000ó _ l0ó1 0101/4900
Dexia banka, a. s., čísloúčtu:030081600U5600
Tel.: 04l/ 507 63 05, fax: 04|/ 507 ó3 09, e-mail: 5trar.ne|istkr'ílDtloxr.s|i
Dalej len dodqvateť

Niízov spoloěnosti: Technická obnova a ochrana že|emic, a. s. (TooZ)
Sídlo: Sad SNP ó67110. 010 01 Ži|ina
Zastípená: Ing. Stanislav Bořuta funkcia: predseda predstavenstva - generálny riaditeť TooŽ
tČo: +38ot
DIČ 2022502812, tČopH: sk2o225028|2
Register: okr. súd Žilina, oddiel SA, vložka č. |06|7lL
Peňažný ústav: ČSoB
čís|oúčtu:25662.7 13 17 500
Tel.: 041170'74611
fax:04117074644
e-mail: riaditel@tooz.sk

to5,

Ďalej len ktient

Adresa doruěenia: Sídlo: Sad SNP 667110. 0l0 01 Zi|ina
Meno: Mária Baránková
doklad totožnosti: SH 340 200
Meno: lns. Adolf Bohoviě
dok|adtotožnosti: sH 808 783
IVliesto obiednávania stravných lístkov:

Centrálna distribúcia / Pobočka dodávatel'a:

Doxx - Stravné ky,

Iel: 041/ 500 63
Miesto wdania

l.

l.
2.
3.

/

zaslania stravných lístkov:

Zas|ať na adresu klienta: a)

65'.

, :'kl 5:t

!ť

spol. s r.o., Murgašova č. 3, 010 01 Žilina
fax: 04l/500 63 6ó e-mai|: s|-ziIinarZi,c|oxr.sli

poŠtou b) kuriérom c) dobierka poŠtoud) dobierka kuriérom.*
*
+ hodiace savyznač
Čl. t

PREDIVIET ZMLUVY
Predmetom tejto zrrluvy je zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných lístkov dodávateťa pre
zamestnancov klienta v súlade s ustanovením s l52, ods. 2 Zákonníka práce, vo vybraných stravovacích
zariadeniach zrrrluvných dodávateťov, ktorí sú oprávnení tieto služby poskyovať.
V súlade s ustarroveniami platných právnych predpisov sa pod pojmom zaberyečenie stravovania rozumie
zabezpečenie podávania jedného najmá teplého hlavného jedla wátane vhodného nápoja za stravné lístky
dodávatela. Za rovnocenné jedlo je možné považovať vegetariiínske jedlo (napríklad ovocný tanier, zeleninová
misa a pod.). Za hlavné jedlo a nápoj nie je moŽné povižovaťtabakové r.y.obky ani alkoholické nápoje.
Stravné lístky dodávateťa budú oanačené logom .'DOXX STRAVNIE LISTKY '', nezamenitelhým s logom iných
dodávateťov. Stravné lístky nemajú charakter platobného prosfriedku alebo ceniny a sú určenéýlučne na podanie
stravy. Sú chranené ochrannými prvkami a omačenékalendrírnym rokom ich platnosti a nominálnou hodnotou.

l.

Čl.z
FoRMA sTRAvovANIÁ

Zamestnanec klientaje oprávnený za poslgrtnuté stravné lístky požadovať vo vybraných stravovacích zariadeniach
podanie stravy minimálne v hodnote stravného lístka a nie je opnívnený požadovať ddavok v hotovosti. Rozdiel v
cene jedla a nápoja, ktorým je nominálna hodnota stravného lístka presiahnuta, je povinný zamestnanec uhradiť v
hotovosti bezodkladne po odbere jedla a nápoja.

cl.3
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CENovÉ A PLAToBNÉ oo.lnlxml

Kllent obJeonava u dooávatela stravne iistKy osobne, teietonicKy, ID(oÍn' e-maiiom, alebo prsonrne

a to na dohoclnulom
mieste objednávania stravných lístkov.
Na zakiade oolednavry sr Kilent stravne iistKy moze na oonoonutom mteste vycianra zaruplt v hotovostr, prevzlar po
úhrade predfaktúry spolu s daňovým dokladom, alebo stravné lístky na že|anie klienta budú doručenéna uvedenú
aciresu dorucema spolu s danovlm ctoKlaoom.
Pri platbe bankovým prevodom klient na zÁHade objednávky obdrŽí doklad na zaplatenie - predfakturu.
Uenu, Ktoru znluvne strany oohodi|, ki|ent u.hraoi prostrednicNom svoJho trnancneho ustaw na učet dodavateia
Úhrada bankorn.fin prevodom je nea|izovalá aŽpo pripísaní predmetnej srrmy na účetdodávateťa'
V prtpade' Že stravne istKy budu Ktientovt ciorucené na uvedenu aciresu dorucenla postou Kuriérom, aieoo lnym
spósobom, k|ient uhradí dopravné' balné a poistné podťa aktuálneho cennika.
Mecizi zrniur'nyml stranaml boia dohodnuta pohybiivá ocimena dodavatei a za posi<ymute siuzoy nazakiaoe cennrka.
ktorý tvorí prílohu č' l tejto zrrrluvy.*
Mecizl ntiuvn)im| sranaml bota doboonutá pevná oomena oodavateia za posk1rtnute siuzby a to U,U 7o..

z celkového finančnéhoobjemu odobratých a fakturovaných stravných lístkov,
pncom mjnrmatna vysKa oomeny dodavatei'a za vybavenre KazdeJ samosmmeJ obJednavky geoen oanovy ooKiao) Je
odmena dodávatera sa stanovuje

200'- Sk. Odmena podlieha príslušnej DPH v súlade s daňovými predpismi.

Čt. c

l.

PoviNNosTi ZMLU

Klient sa zaviizuje:

VN

l,nouluce sa vylru/z

ÝcH srn:in

a) Uhradtť dodiivatel.ovt takturovanu sumu.

b) Informovať svojich zamestnancov o moŽnostiach pouŽitia stravných lístkov v súlade s ustanoveniami tejto mrluvy a
v nadváanostt na platné právne predpsy.

c) oboznámiť zamestnancov so Zoznamom Stravovacích zariadení, ktory mu bol poskytnutý dodávateťom, ako

pnpacrnymi znenamr.

i

s

d) Jednorazovo odovzdať najneskór do 3l kalendárnych dní po ukončeníkalendárneho roka nespotrebované stravné
lístky dodávatel'ou na výmenu Za strayné lÍstky pre nový kalendiírny rok.
e) V prípade aneny nominálnej hodnoty stravného lístka tuto Znenu nahlásiť dodávateťovi' najlepšie písomnou
tormou.

f) K súhlasu dodávateťovi

2.

J.

s

ďalšÍm spracovaním osobných údajov pre potreby plnenia tejto zrnluvy v zrnysle Zákona

42E/2UU2 L.z. o ochÍane osobnyclr uoa.|o\'.

Dodávateť sa zav{izuje:
a\ Uzatvárať nnluvy o poslgltovaní stravovania len s prevádzkovatel'mi stravovacích zariaden| tak, aby bol splnený
účelsÍavného lístka azákona.
b) Labezpečt rtadne a nezamenrtel,né omačenie stravovacích zanadeni sarnolepracrml etiketarnl so SvoJrm logom.
c) Poskýovať aktuáIne informácie klientovi o znenách v systéme zabezpečenia posk5rtovania stravovania.
d) Odovzdať daňový doklad pn' resp' po Úhrade ceny straYných lÍstkov oJeJ zaplateni pre účelyúčtovníctva'
e) Na poŽiadanie klienta poskytrrúť akhralizovaný ,,Z,oznam zmlwých stravoyacích zariadení,,, ktoré poslcytujú
stravovanie zamesbrancom klienta.
t) K ďaišiemu spracovaniu osobnych ú<iajov kiienta pre potreoy plnenla teJto mlluvy v zmyste LaKona 42.ó/2w2 L.z,
o ocluatre osobných úda1or.
VŠetky zneny vosobných Úda1och zrnluvných strárn, ako |meny fýkaJúce sa predmefu zrr|uvy sÚ úČasmjc| tohto
zmluvného vďahupovinní druhej strane bezodkladne písomne ohlrásiť.

Čl. s

l.
2.
3.

4.
5.

zÁvnnnČnÉusraxovnNH

Zmluva1e uzatvorená na dobu neurčitu s účrnnosťouodo dňa;e.; podpísanta obIdvoma znluvnýrnl stranamr.
Jej ustanovenia je moáré aneniť' resp. doplniť, len písomne formou dodatku nazÍklade predchádzajúcej dohody.

Zmluvtré strany mÓŽu platnosť teJto Znluvy vypovedaí kedykot'vek pÍsomnou tormou. Vjpovedná lehota ;e

trojmesačná a začínaplynúťprvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručenív..ýpovede dru}rej zrnluvnej strane.
,l
ato Zn|uvaJe vyhotovená v clvoch rovnoplsoch. prtčom kaŽdá zrntuvná strana obďŽi 1eden rovnop|s.

Zmluvné strany prehlasujú, Že ustanovenia tejto zrnluvy sú obojstranne formulované jasne a zozumitelhe, čo

potwdzujú svoj imi podpismi.

v Žitine

dňa 2.l.2008

\i

