
Dodatok č. 1  

k zmluve o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov 

 

uzavretý medzi: 

 

Základná škola 

Turzovka - Bukovina 305, 023 54 Turzovka 

IČO:               37812467 

Zastúpený:     Mgr. Terézia Šupolová,, riaditeľka 

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

a 

 

Edenred Slovakia, s.r.o. 

Karadžičova 8, P.O.BOX 21 

820 15 Bratislava 215 

IČO:              31 328 695 

Zastúpený:    Lenka Repáňová 

Spoločnosť je právnym nástupcom spoločnosti VAŠA Slovensko, s. r. o. 

 

(ďalej len „Dodávateľ“) 

 

Objednávateľ a Dodávateľ spolu ďalej len „Strany“ alebo „Zmluvné strany“)  

 

 

Článok 1 Úvodné ustanovenia 

 

1.1 Dňa 22.05.2007 uzavrel Objednávateľ a Dodávateľ Zmluvu o zabezpečení poskytovania 

stravovania pre zamestnancov (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok 

Dodávateľa dodávať stravné poukážky v požadovanej nominálnej hodnote, ktorými sa bude 

zabezpečovať stravovanie zamestnancov Zhotoviteľa. 

1.2 S účinnosťou od 03.01.2018 došlo k zmene na strane Dodávateľa, a to tak, že Dodávateľ- 

spoločnosť VAŠA Slovensko, s. r. o. zanikla bez likvidácie v dôsledku jej zlúčenia so 

spoločnosťou Edenred Slovakia, s.r.o.  

1.3 Podľa § 69 ods. 3 Obchodného zákonníka je zlúčenie postup, pri ktorom na základe zrušenia 

bez likvidácie dochádza k zániku jednej spoločnosti alebo viacerých spoločností, pričom 

imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú už jestvujúcu spoločnosť, ktorá sa tým stáva 

právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.  

1.4 Podľa § 18 ods. 1 písm. d) bod 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez 

nového verejného obstarávania, ak ide o nahradenie pôvodného dodávateľa novým 

dodávateľom na základe skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené 

podmienky účasti, je právnym nástupcom pôvodného dodávateľa v dôsledku jeho 

reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva 



sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov a pravidiel podľa 

tohto zákona 

1.5 Účelom tohto dodatku je potvrdenie, že na základe vyššie uvedených skutočností prišlo 

v súlade s právnymi predpismi k zmene Zmluvy a novým Dodávateľom je spoločnosť 

Edenred Slovakia, s.r.o. 

Článok 2 Predmet dodatku 

 

2.1 Predmetom tohto dodatku je potvrdenie zmeny v osobe Dodávateľa, ktoré vyplýva 

z univerzálneho právneho nástupníctva spoločnosti Edenred Slovakia, s.r.o. vo vzťahu k 

spoločnosti VAŠA Slovensko, s.r.o. zaniknutej bez likvidácie zlúčením s účinnosťou ku dňu 

03.01.2018. 

2.2 Objednávateľ berie na vedomie, že univerzálnym nástupcom spoločnosti VAŠA Slovensko, 

s.r.o. sa v dôsledku zlúčenia stala spoločnosť Edenred Slovakia, s.r.o. 

2.3 Edenred Slovakia, s.r.o. ako univerzálny právny nástupca spoločnosti VAŠA Slovensko, s.r.o. 

vyhlasuje a potvrdzuje, že spĺňa všetky podmienky vyžadované právnymi predpismi na to, aby 

Zmluvou vystupoval ako Dodávateľ pri plnení Zmluvy  

2.4 Zmluvné strany berú na vedomie a potvrdzujú, že Zmluva sa v dôsledku zmeny v osobe 

Dodávateľa nemení podstatným spôsobom a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov 

a pravidiel podľa tohto zákona. 

Článok 3 Záverečné ustanovenia 

 

3.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom jeho zverejnenia ak tento postup je vyžadovaný právnymi predpismi.  

3.2  Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie je určené 

pre Objednávateľa a jedno pre Dodávateľa. Každá zo Zmluvných strán podpisom tohto 

dodatku potvrdzuje prevzatie jedného vyhotovenia dodatku. 

3.3  Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok pozorne prečítali a vyhlasujú, že jeho text im je 

zrozumiteľný, jeho význam zrejmý a určitý a že dodatok je prejavom ich slobodnej a vážnej 

vôle a nebol uzavretý pod nátlakom, ani v tiesni a ani za nevýhodných podmienok, čo 

potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

 

V Žiline dňa  

 

 

 

 

________________________ 

  Edenred Slovakia, s.r.o. 

        Lenka Repáňová 

 

V Žiline, dňa  

 

 

 

 

_______________________ 

         Základná škola 

     Mgr. Terézia Šupolová 

                riaditeľka 

 

 

 

 


