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RÁMCOVÁ ZMLUVA č. 12K000059 
 

na zabezpečenie služieb hromadného stravovania na základe akceptovania stravovacích 
poukážok dodávateľa 

(uzavretá podľa  § 11 zákona č. 25/2006  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

 

I.  
Zmluvné strany 

 
1.  Odberate ľ: 

Sídlo: 
Slovenská pošta, a. s.  
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 

V mene spoločnosti koná:  Ing. Tomáš Drucker, predseda predstavenstva 
Ing. Michal Lieskovský, člen predstavenstva 

Bankové spojenie: 
Číslo účtu : 

Poštová banka, a. s., Bratislava  
3001130011/6500 

IČO: 36 631 124 
DIČ: 2021879959 
IČ DPH: SK2021879959 

   Zapísaný v Obchodnom registri  Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka             
č. 803/S. 
(ďalej len „odberateľ“) 

         
2.  Dodávate ľ: 

Sídlo:   
V zastúpení:  
                                       

DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. 
Kálov 356, 010 01 Žilina   
Ing. Eva Šmehylová, konateľ 
Ing. Milan Šmehyl, konateľ 

Poverený k podpisu: Ivan Mlynarčík, obchodný riaditeľ 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

Slovenská sporiteľňa, a.s. 
0423613757/0900 

IČO: 36 391 000 
DIČ: 
IČ DPH: 
Zapísaný: 
 
e-mail: 

2020104449 
SK2020104449 
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro,   
vl.č. 12115/L 
stravnelistky@doxx.sk 

(ďalej len „dodávateľ“) 
 
 

II.  
Predmet rámcovej zmluvy 

 
2.1. Predmetom rámcovej zmluvy je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov odberateľa 

prostredníctvom dodávateľa, ktorý sprostredkuje stravovacie služby u právnickej alebo 
fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby (ďalej aj len „zmluvné 
zariadenia“) v súlade s ustanovením § 152 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce. 
Sprostredkovanie stravovacích služieb bude realizované dodaním stravovacích poukážok 
dodávateľa, ktoré budú akceptované na úhradu za stravovacie služby v zmluvných 
zariadeniach.  

2.2. Dodávateľ bude odberateľovi dodávať stravovacie poukážky na základe objednávok 
odberateľa podľa ustanovení tejto rámcovej zmluvy. 
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2.3. Dodávateľ bude odberateľovi dodávať stravovacie poukážky v nominálnej hodnote         
3,00 EUR. Zmluvné strany sa dohodli na možnosti zmeniť nominálnu hodnotu dodávaných 
stravovacích poukážok v prípade potreby odberateľa a to písomným oznámením zo strany 
odberateľa doručeným dodávateľovi minimálne 15 dní pred požadovanou zmenou 
nominálnej hodnoty. Výška sprostredkovateľského poplatku za dodanie 1 ks stravovacej 
poukážky v percentuálnom vyjadrení podľa bodu 4.1. tejto rámcovej zmluvy nebude 
zmenou nominálnej hodnoty stravovacej poukážky dotknutá. 

2.4. Odberateľ sa zaväzuje prevziať stravovacie poukážky dodané dodávateľom a zaplatiť za ne 
dohodnutú cenu. 

 
III.  

Spôsob využitia stravovacích poukážok  
 

3.1. Dodávateľ zodpovedá za to, že v stravovacích zariadeniach bude zamestnancom 
odberateľa poskytnuté stravovanie v cene rovnajúcej sa nominálnej hodnote vyznačenej na 
stravovacej poukážke.  

3.2. V prípade, že si zamestnanec odberateľa vyberie v stravovacom zariadení stravovacie 
služby, ktorých cena bude vyššia ako je nominálna hodnota vyznačená na stravovacej 
poukážke, uhradí rozdiel medzi nominálnou hodnotou stravovacej poukážky a cenou 
poskytnutých stravovacích služieb zamestnanec odberateľa. Ak zamestnanec odberateľa  
neodoberie stravovacie služby v plnej hodnote stravovacej poukážky, nemá nárok na 
vrátenie hotovosti, príslušné stravovacie zariadenie mu ponúkne vhodný sortiment 
doplnkových jedál a nealkoholických nápojov. 
 

 
IV.  

Cena a platobné podmienky 
 

4.1. Zmluvné strany sa dohodli v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho 
vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z. na cene za službu dodávateľa podľa tejto zmluvy 
tak, že cena za dodanie 1 ks stravovacej poukážky predstavuje nominálnu hodnotu 
stravovacej poukážky zvýšenú o sprostredkovateľský poplatok dodávateľa vo výške 0,96 % 
z nominálnej hodnoty stravovacej poukážky. 

4.2. Cena podľa predchádzajúceho bodu tejto rámcovej zmluvy je konečná a zahŕňa všetky 
náklady dodávateľa pri plnení tejto zmluvy.  

4.3. Dohodnutú cenu je možné meniť iba pri zmene colných a daňových predpisov, vždy len po 
vzájomnej písomnej dohode zmluvných strán vo forme dodatku k tejto zmluve, v zmysle 
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/96 Z. z. 

4.4. Po skončení kalendárneho mesiaca vystaví dodávateľ faktúru, ktorou odberateľovi vyúčtuje 
cenu odberateľovi dodaných stravovacích poukážok v príslušnom kalendárnom mesiaci. 
Dodávateľ neodkladne doručí faktúru odberateľovi. Každá faktúra dodávateľa je splatná        
do 30 dní od jej vystavenia, za predpokladu, že bude odberateľovi doručená do 3 dní od jej 
vystavenia – pri neskoršom doručení faktúry odberateľovi sa o počet dní omeškania 
predlžuje aj splatnosť faktúry. Dodávateľ zašle vystavenú faktúru na adresu odberateľa 
Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica. Súčasťou faktúry 
bude obojstranne potvrdená objednávka a dodacie listy k stravovacím poukážkam, ktorých 
cena bude vo faktúre vyúčtovaná. Preddavky odberateľ dodávateľovi nebude poskytovať. 

4.5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa ustanovení zákona          
č. 222/2004 Z. z. v platnom znení, alebo k nej nebudú priložené doklady dohodnuté 
zmluvnými stranami, je odberateľ oprávnený vrátiť ju dodávateľovi na doplnenie. V takom 
prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť 
doručením opravenej alebo doplnenej faktúry. 
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4.6.  Úhrada faktúr bude realizovaná výhradne prevodným príkazom prostredníctvom 
finančného ústavu odberateľa. 

4.7. Cena sa bude považovať za uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov 
z bankového účtu odberateľa. 

 
 

V. 
Miesto a termín plnenia 

 
5.1. Miestom plnenia sa rozumie miesto dodania predmetu zákazky. Miesto plnenia zahŕňa 

lokality a miesta pôsobenia odberateľa. Miesta plnenia sú špecifikované v prílohe č. 3 
k tejto zmluve, pričom v objednávke odberateľ uvedie počty stravovacích poukážok 
(a prípadne ďalšie údaje), ktoré majú byť doručené do jednotlivých miest plnenia. 
Dodávateľ je povinný stravovacie poukážky dodávané do jednotlivých miest plnenia rozdeliť 
podľa jednotlivých pracovísk odberateľa na základe zoznamu priloženého k objednávke. 
Zmluvné strany sa dohodli, že odberateľ môže prílohu č. 3 kedykoľvek jednostranne zmeniť 
a to písomným oznámením na adresu dodávateľa doručeným najneskôr 3 dni pred 
požadovanou zmenou miesta plnenia. 

5.2. Termín poskytovania služby sa požaduje priebežne po dobu platnosti rámcovej zmluvy. 
Termín plnenia čiastkových dodávok sa vyžaduje najviac do 48 hodín od doručenia 
objednávky odberateľa, objednávka môže byť doručená dodávateľovi písomne, cez 
internetovú stránku dodávateľa alebo emailom na adresu uvedenú v záhlaví tejto rámcovej 
zmluvy. 

 
 

VI. 
Postup pri zadávaní zákazky 

 
6.1. Odberateľ v priamom v zmluvnom vzťahu s dodávateľom za podmienok určených 

v rámcovej zmluve a v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v objednávke upraví podľa svojich potrieb rozsah 
a množstvo predmetu zákazky (počet stravovacích poukážok), miesto a lehoty plnenia, 
záručné, obchodné a iné podmienky dodávky. Cenu za službu (predmet zákazky) 
a platobné podmienky, zmluvné strany dohodnú v súlade s ustanoveniami uzavretej 
rámcovej zmluvy. 

6.2. Odberateľ bude stravovacie poukážky objednávať v zásade jedenkrát mesačne. V prípade 
potreby má odberateľ právo objednať stravovacie poukážky aj viac ako jedenkrát mesačne.  

 
 

VII.  
Povinnosti dodávate ľa 

 
7.1. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť u prevádzkovateľov zmluvných zariadení, aby tieto 

zariadenia poskytujúce plnenie za stravovacie poukážky dodávateľa boli pri vstupe viditeľne 
označené etiketou s logom dodávateľa. 

7.2. Dodávateľ sa zaväzuje rozširovať počet zariadení na využitie stravovacích poukážok 
a s prevádzkovateľmi týchto zariadení uzatvárať zmluvy. Zmeny je dodávateľ povinný 
zapracovať do zoznamu zmluvných zariadení a s uvedenými zmenami ho doručí 
odberateľovi. 
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VIII.  
Povinnosti odberate ľa 

 
8.1. Odberateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dodávateľovi všetky 

podstatné zmeny údajov a zaplatiť dohodnutú cenu v súlade s článkom IV. tejto rámcovej 
zmluvy. 
 

 
IX.  

Platnos ť stravovacích poukážok 
 

9.1. Stravovacie poukážky sú platné pre obdobie vyznačené na každej stravovacej poukážke. 
9.2. Doba platnosti stravovacích poukážok je minimálne do konca roka, v ktorom boli vydané. 

Dodávateľ bude odberateľovi dodávať stravovacie poukážky s platnosťou do konca 
nasledujúceho kalendárneho roka najneskôr v mesiaci november príslušného roku, 
v ktorom sa stravovacie poukážky vydávajú. 

9.3. Dodávateľ sa zaväzuje prevziať z jednotlivých miest plnenia odberateľa nepoužité 
stravovacie poukážky najneskôr 31 dní po ukončení ich platnosti a nahradiť ich za 
stravovacie poukážky na nové emisné obdobie. Táto povinnosť dodávateľa platí aj po 
zániku tejto zmluvy. 

9.4. Za výmenu stravovacích poukážok podľa bodu 9.3. tejto zmluvy je odberateľ povinný 
zaplatiť cenu 0,00 EUR / stravovacia poukážka.  

 
 

X.  
Platnos ť a zánik zmluvy 

 
10.1. Táto rámcová zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Táto 

zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií) v platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto 
zmluva vrátane všetkých jej súčastí a príloh bude zverejnená  v Centrálnom registri zmlúv 
(ďalej len „register“). Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý 
vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy v registri 
sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informácie 
označené v tejto zmluve ako dôverné v zmysle § 271 odsek 1 Obchodného zákonníka sa 
nepovažujú za dôverné informácie. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia v registri. 

10.2. Táto rámcová zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 48 (štyridsaťosem) mesiacov odo 
dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu vo výške 
26.005.712,95 EUR vrátane DPH, ktorý má odberateľ k dispozícii na úhradu ceny predmetu 
tejto rámcovej zmluvy, podľa toho, ktorá z týchto právnych skutočností nastane skôr. 

10.3. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto rámcovej zmluvy môže oprávnená 
strana okamžite písomne odstúpiť od zmluvy a požadovať od povinnej strany náhradu 
škody, ktorá jej vinou vznikla, v súlade s platnou právnou úpravou. Zmluvné strany sa 
dohodli za podstatné porušenie zmluvných povinností považovať porušenie akejkoľvek 
povinnosti vyplývajúcej z tejto rámcovej zmluvy. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť 
zmluvnej strany je vylúčená v prípadoch zásahu vyššej moci a úradných miest. 

10.4. Tento zmluvný vzťah môže zaniknúť pred uplynutím dohodnutej doby: 
10.4.1. kedykoľvek písomnou dohodou zmluvných strán k dohodnutému termínu, 
10.4.2. písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu s výpovednou 

dobou tri mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení 
výpovede druhej zmluvnej strane. 
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10.5. Výpoveď alebo odstúpenie od tejto rámcovej zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť 
doručené druhej zmluvnej  strane, inak je neplatné. 

10.6. Povinnosť doručiť odstúpenie od tejto rámcovej zmluvy, resp. výpoveď tejto rámcovej  
zmluvy podľa tohto článku sa považuje v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia 
odstúpenia od tejto rámcovej zmluvy, resp. výpovede tejto rámcovej zmluvy alebo 
odmietnutím odstúpenie od rámcovej zmluvy, resp.  výpoveď rámcovej zmluvy prevziať. Ak 
sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti poštová zásielka           
s odstúpením od tejto rámcovej zmluvy, resp. s výpoveďou tejto rámcovej zmluvy ako 
nedoručená alebo nedoručiteľná, považuje sa za doručenú piatym dňom odo dňa 
odovzdanie zásielky poštovému podniku na odoslanie. Zmluvné strany sa dohodli, že pre 
doručovanie je rozhodná adresa, ktorá je ako sídlo zmluvnej strany uvedená v záhlaví tejto 
rámcovej zmluvy a pre doručovanie dodávateľovi adresa zapísaná ako jeho sídlo                
v obchodnom registri, a ak nemá svoje sídlo, adresa zapísaná ako jeho miesto podnikania 
v živnostenskom registri. Ak dodávateľ nemá ani miesto podnikania, je pre doručovanie 
dodávateľovi rozhodná adresa jeho miesta trvalého pobytu. 

10.7. Pri ukončení platnosti tejto rámcovej zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia 
poskytnuté im pred odstúpením od rámcovej zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú 
oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením od tejto rámcovej zmluvy 
druhej zmluvnej strane. Nároky dodávateľa na zaplatenie ceny za  plnenia už poskytnuté 
stravovacie poukážky nebudú pri ukončení platnosti tejto rámcovej zmluvy dotknuté. 

10.8. Ukončením platnosti tejto rámcovej zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných 
strán v nej zakotvené, okrem nárokov na úhradu spôsobenej škody, nárokov na zmluvné, 
resp. zákonné sankcie a úroky. 

 
 

XI. 
Ochrana obchodného tajomstva, dôverných informácií a osobných údajov 

 
11.1. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú, že budú chrániť a utajovať pred tretími osobami 

informácie a skutočnosti tvoriace obchodné tajomstvo a informácie označené ako dôverné, 
ktoré boli vzájomne stranami poskytnuté v rámci obchodného styku.  

11.2. Obchodné tajomstvo tvoria všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy 
súvisiace s podnikom, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo 
nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť 
podľa vôle zmluvnej strany utajené a táto zmluvná strana zodpovedajúcim spôsobom ich 
utajenie zabezpečuje. 

11.3. Dôvernými informáciami sú najmä podklady, údaje a informácie, ktoré sú zmluvnou stranou 
označené za dôverné alebo ktoré na základe svojej povahy možno považovať za dôverné. 
Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré boli jednej zmluvnej strane preukázateľne 
známe už pred ich obdržaním od druhej zmluvnej strany alebo ktoré získala od tretej osoby 
a neboli označené ako dôverné alebo ich získala vlastnou činnosťou bez porušenia tejto 
rámcovej zmluvy. 

11.4. Záväzok ochrany utajenia obchodného tajomstva a dôverných informácií trvá aj po 
skončení platnosti tejto zmluvy a to po celý čas trvania skutočností tvoriacich obchodné 
tajomstvo a dôvernú informáciu. Pokiaľ si strany pri obchodnom styku vzájomne poskytnú 
informácie tvoriace obchodné tajomstvo alebo označené ako dôverné, nesmie strana, ktorej 
boli tieto informácie poskytnuté, ich prezradiť tretej osobe ani ich použiť v rozpore s ich 
účelom pre svoje potreby.   

11.5. Povinnosť považovať informácie za dôverné alebo za predmet obchodného tajomstva sa 
nevzťahuje na informácie, ktoré sú, alebo sa stávajú informáciami verejne dostupnými inak 
než tým, že jedna zo zmluvných strán porušila ustanovenia tohto článku. Za porušenie tejto 
zmluvy sa nepovažuje sprístupnenie informácií, ktoré je zmluvná strana povinná oznámiť 
zo zákona, na základe rozhodnutia príslušného súdu alebo iného štátneho orgánu alebo 
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orgánu verejne správy. V prípade, ak je zmluvná strana povinná sprístupniť informácie 
v zmysle predchádzajúcej vety, tak je povinná o tom bez zbytočného odkladu informovať 
druhú zmluvnú stranu. 

11.6. V prípade, ak zmluvné strany budú pri plnení predmetu tejto zmluvy spracovávať osobné 
údaje fyzických osôb, sú povinné osobné údaje chrániť a postupovať v zmysle zákona         
č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, najmä sú povinné tieto osobné údaje chrániť 
pred náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, 
nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými 
formami spracúvania. Na tento účel zmluvné strany príjmu primerané technické, 
organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania. 

 
 
 

XII. 
Sankcie 

 
12.1. V prípade porušenia povinnosti dodávateľa dodať stravovacie poukážky riadne a včas, má 

odberateľ právo uplatniť voči nemu zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % z celkovej hodnoty 
stravovacích poukážok odberateľom objednaných v príslušnom mesiaci za každý deň 
omeškania.  

12.2. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok poškodenej strany domáhať sa skutočnej 
vzniknutej škody. 
 

 
XIII.  

Záverečné ustanovenia 
 

13.1. Jednotlivé ustanovenia tejto rámcovej zmluvy môžu byť menené, doplňované, resp. rušené 
iba písomne, formou dodatkov po dohode obidvoch zmluvných strán, pokiaľ nie je v zmluve 
uvedené inak. Všetky zmeny týkajúce sa tejto rámcovej zmluvy, uvedené v dodatkoch, 
budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto rámcovej zmluvy. 

13.2. Ostatné právne vzťahy, výslovne touto rámcovou zmluvou neupravené, sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi 
predpismi Slovenskej republiky. 

13.3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto rámcovej zmluvy budú 
riešiť prioritne rokovaním o možnej dohode. 

13.4. Ak niektoré ustanovenia tejto rámcovej zmluvy stratili platnosť, alebo sú platné len sčasti 
alebo neskôr stratia platnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto 
neplatných ustanovení sa použije úprava, ktorá sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto 
rámcovej zmluvy. 

13.5. Obidve zmluvné strany si budú dôsledne plniť vzájomnú oznamovaciu povinnosť                 
o akýchkoľvek okolnostiach majúcich vplyv na splnenie zmluvného záväzku vrátane zmeny 
svojich údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy. 

13.6. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú považovať rámcovú zmluvu  a všetky dojednania z nej 
vyplývajúce za dôverné a budú ich chrániť pred zneužitím tretími osobami okrem údajov, 
ktoré sú povinní poskytovať podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe               
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poskytovanie údajov je 
podmienené prerokovaním s druhou zmluvnou stranou. 

13.7. Dodávateľ sa zaväzuje neposkytovať žiadne informácie o odberateľovi či predmete plnenia 
informačným prostriedkom. 

13.8. Táto rámcová zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť 
originálu. Odberateľ obdrží 4 (štyri) vyhotovenia a dodávateľ 2 (dve) vyhotovenia. 
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13.9. Zmluvné strany prehlasujú, že túto rámcovú zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola 
uzatvorená po vzájomnej dohode, podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, 
nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Autentickosť rámcovej zmluvy potvrdzujú 
svojimi podpismi. 

13.10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej zmluvy sú jej prílohy: 
− Príloha č. 1: Zmluvné stravovacie zariadenia dodávateľa na celom území  

Slovenskej republiky na CD nosiči. 
− Príloha č. 2: Vzorová stravovacia poukážka. 
− Príloha č. 3:  Zoznam – miesta plnenia. 

 
V Bratislave dňa 05.12.2012                                            V Banskej Bystrici dňa 30.11.2012 
 
 
Za odberateľa:  Za dodávateľa: 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Tomáš Drucker, v. r. 
predseda predstavenstva 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 

 
    

      Ivan Mlynarčík, v. r. 
    obchodný riaditeľ 
 
 

         

              Ing. Michal Lieskovský, v. r. 
              člen predstavenstva 
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Príloha č. 3 rámcovej zmluvy  
 
Zoznam – miesta plnenia: 

- ORP Bratislava, Nám. SNP 35, 814 20 Bratislava, 
- ORP Trenčín, Mierové námestie 21, 911 01 Trenčín, 
- ORP Trnava, Trojičné námestie 8, 918 26 Trnava,  
- ORP Nitra, Cintorínska 11, 950 30 Nitra,  
- ORP Banská Bystrica, Horná 1, 974 01 Banská Bystrica, 
- ORP Žilina, Na Priekope 4, 010 01 Žilina, 
- ORP Prešov, Masarykova 2, 081 06 Prešov,  
- ORP Košice, Thurzova 1, 042 21 Košice. 

 


