
Komisionárska zmluva

uzatvorená v zmysle § 577 a nasl. zákona C. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(dalej len "zmluva")

Clánok l.

Zmluvné strany

Komitent
sídlo

Zastúpený
ICO

Dlc

penažný ústav
císlo úctu

telefónne císlo

E-mail

Komisionár:
názov

sídlo

adresa pre korešpondenciu

právna forma

registrácia

Zastúpený:
ICO

DIC

IC DPH

penažný ústav
císlo úctu

císlo telefónu

fax

E-mail

: Mesto Zlaté Moravce

: ul. 1. Mája 1,95301 Zlaté Moravce

: Ing. Peter Lednár, CSc., primátor mesta
: 00308676

: 2021058787

: Všeobecná úverová banka, a.s.
: 33422162/0200

: 037/69 239 25

: sekretariat@zlatemoravce.eu

dalej len "komitent"

: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

: Tomášikova 23/0,821 01 Bratislava

: P.O. Box 109, 820 05 Bratislava 25

: spolocnost s rucením obmedzeným

: Okresný súd Bratislava l, Oddiel: Sro, Vložka c.: 9085/B
: Ing. Štefan Petrík, konatel'
: 31 396674

: 2020321864

: SK 2020321864

: Sberbank Slovensko, a.s.
: 411 0023703/3100

: OO 421/02/32553545

: OO 421/02/32553525

: obchod@chequedeieuner.sk

dalej len "komisionár"

Clánok II.
Preambula

1. Komitent ako verejný obstarávatel' na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup podl'a § 9

ods. 9 zákona C. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov realizovaný formou prieskumu trhu, ktorého vítazom sa stal

komisionár vyhodnotený komitentom ako úspešný uchádzac.

2. Podl'a § 7 ods. 1 zákona C. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona

C. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov komitent ako zamestnávatel'
v rámci realizácie svojej sociálnej politiky poskytuje zamestnancom zo sociálneho fondu príspevok

na úcast na kultúrnych a športových podujatiach, rekreácie a služby, ktoré zamestnanec využíva

na regeneráciu pracovnej sily.

3. Komitent je oprávnený realizovat svoju sociálnu politiku vo vztahu k zamestnancom aj
prostredníctvom darcekových poukazov komisionára. Darcekovým poukazom je možné uhradit



poskytovate/'om služieb a tovarov v oblasti aktívnej a pasívnej regenerácie, v oblasti vecného

odmenovania a v oblasti vzdelávania poskytnuté služby a tovary, poskytovate/'om služieb

cestovného ruchu vybrané služby v oblasti cestovného ruchu, poskytovate/'om zdravotnej
starostlivosti vybrané služby alebo tovary v oblasti zdravotnej starostlivosti a ochrany zdravia.

Clánok III.

Predmet zmluvy

1. Komisionár sa zaväzuje, že zariadi vo vlastnom mene pre komitenta na jeho úcet splnenie

povinností uvedených v cl. II. ods. 2 a 3 tejto zmluvy, a to prostredníctvom vydania darcekových

poukazov oznacených logom "Chéque Déjeunet' a nápisom "Cadhoc - Darcekový kupón" (dalej len

"darcekový kupón"). Komitent sa zaväzuje zaplatit mu za to odplatu v zmysle clánku VII. tejto

zmluvy.

2. Komisionár sa zaväzuje sprostredkovat služby pre zamestnancov komitenta, ktorým komitent

odovzdá darcekové kupóny. Na základe darcekových kupónov budú zabezpecené služby alebo

umožnená úhrada tovaru držite/'om uvedených darcekových kupónov v zariadeniach (prevádzkach)

zmluvných partnerov komisionára, oznacených s vidite/'ne umiestnenou etiketou obsahujúcou

oznacenie "Cadhoc - Darcekový kupón".

3. Vo vybraných zmluvných zariadeniach komisionára budú poskytované tovary alebo služby,

rovnajúce sa nominálnej hodnote vyznacenej na darcekovom kupóne. V prípade, ak si

zamestnanec komitenta vyberie vo vybraných zmluvných zariadeniach komisionára z ponuky tovar

alebo službu, ktorého cena bude vyššia, ako je nominálna hodnota vyznacená na darcekovom

kupóne, je povinný uhradit rozdiel medzi nominálnou hodnotou darcekového kupónu a cenou

poskytovanej služby alebo tovaru v hotovosti. Ak zamestnanec komietnta neodoberie tovar alebo

službu v plnej nominálnej hodnote darcekového kupónu, nemá nárok na vrátenie hotovosti.

4. Nominálna hodnota darcekových kupónov bola komitentom urcená vo výške 2,00 €
v predpokladanom pocte 10 kusov, 3,00 € v predpokladanom pocte 13 kusov, 5,00 €
v predpokladanom pocte 20 kusov a 10,00 € v predpokladanom pocte 978 kusov.

5. Presný pocet darcekových kupónov uvedie komitent v záväzných ciastkových objednávkach.

Clánok IV.

Darcekový kupón

1. Darcekový kupón nemá charakter platobného prostriedku a je urcený najmä na úhradu tovaru

alebo služby slúžiacej na regeneráciu pracovných síl v nominálnej hodnote na nom vyznacenej, vo

vybraných zmluvných zariadeniach komisionára.

2. Darcekový kupón bude komisionár dodávat komitentovi v pocte a nominálnej hodnote pod/'a jeho

objednávky. Nominálna hodnota darcekového kupónu predstavuje cenu služby alebo tovaru.

3. Darcekový kupón je oznacený nominálnou hodnotou, kalendárnym rokom jeho platnosti, císelným

a ciarovým kódom, termoaktívnym bodom, vodoznakom a dalšími ochrannými prvkami.

Clánok V.

Práva a povinnosti komisionára

1. Komisionár je povinný odovzdat v den podpísania tejto zmluvy komitentovi vzor objednávky

darcekových kupónov.

2. Komisionár je povinný zabezpecovat tlac darcekových kupónov na svoje náklady.

3. Komisionár je povinný dorucit komitentovi darcekové kupóny v objednanom množstve

a nominálnych hodnotách spolu s faktúrou do 3 pracovných dní odo dna obdržania písomnej

objednávky. Darcekové kupóny budú dodávané do sídla komitenta uvedeného v záhlaví tejto

zmluvy.



4. Objednané darcekové kupóny budú dodané zamestnancom komitenta, ktorí sú ním poverení na

prevzatie zásielky. Komitent môže uplatnit objednávku nasledujúcimi spôsobmi:

.:. poštou na adrese: LE CHEQUE DEJEUNER s. r. 0., P. O. Box 109, 820 05 Bratislava 25,

prostredníctvom vyplneného tlaciva, ktoré bude vždy dorucené komitentovi spolu s faktúrou,
.:. osobne v sídle komitenta,

.:. prostredníctvom osobného on-line úctu - persoweb,

.:. prostredníctvom objednávkovej aplikácie v režime online pripojenia na internet,

.:. mailom na adresách : kupon@chd.sk, obiednavka@chd.sk vygenerovaním súboru

objednávky pomocou objednávkovej aplikácie v režime offIine bez pripojenia na internet,

.:. prostredníctvom webovej stránky www.chd.sk/obiednavka vyplnením objednávkového
tlaciva,

.:. faxom prostredníctvom vyplneného tlaciva, ktoré bude vždy komitentovi dorucené spolu
s faktúrou, na císlach faxu: 02/55 57 26 38, 55 57 2640, 55 56 87 71,

6. Komisionár uzavrie zmluvu s akýmkol'vek konkrétnym dalším zariadením podl'a odôvodnenej

písomnej žiadosti komitenta (za predpokladu akceptácie takejto zmluvy zo strany uvedenej

organizácie), ktorej predmetom bude poskytovanie služieb a tovarov urcených na realizáciu

sociálnej politiky komitenta. Komitent v písomnej žiadosti uvedie názov a adresu prevádzky, s ktorou
požaduje uzatvorenie zmluvy o akceptovaní darcekových kupónov emitovaných komisionárom.

Clánok VI.

Práva a povinnosti komitenta
1. Komitent má povinnost uhradit faktúru za dodané darcekové kupóny v zmysle clánku V. ods. 3 tejto

zmluvy v lehote splatnosti, t. j. do 14 kalendárnych dní od vystavenia faktúry, bezhotovostným

bankovým prevodom na úcet komisionára uvedený na faktúre. Za den úhrady sa rozumie den

pripísania príslušnej penažnej ciastky na úcet komisionára. Faktúra vystavená komisionárom musí

obsahovat všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Súcastou faktúry je dodací list,

na ktorom je vyznacený pocet a nominálna hodnota dodaných darcekových kupónov. Faktúra

s dodacím listom bude súcastou zásielky s darcekovými kupónmi. Ak faktúra nebude obsahovat

všetky náležitosti, komitent má právo faktúru vrátit komisionárovi na jej doplnenie, alebo

vyhotovenie novej faktúry; v tomto prípade nezacne komitentovi plynút lehota splatnosti, táto zacne

plynút až dnom dorucenia doplnenej, alebo novej správne vyhotovenej faktúry komitentovi.

2. Komitent je povinný poskytnút informácie svojim zamestnancom o informáciách obsiahnutých

v clánku III. ods. 2, 3 a clánku V. ods. 4 tejto zmluvy.

3. Po uplynutí doby platnosti darcekového kupónu má komitent právo vrátit komisionárovi neplatné

darcekové kupóny, avšak najneskôr do 20. januára roka nasledujúceho po roku vyznacenom
na darcekovom kupóne. Za takto vrátené darcekové kupóny komisionár uhradí komitentovi
do 15 dní od ich vrátenia zodpovedajúcu penažnú sumu, t.j. sumu rovnajúcu sa nominálnej

hodnote darcekového kupónu, násobenú poctom odovzdaných neplatných darcekových kupónov

bez výšky odplaty, ktorú zaplatil komisionár za dodané darcekové kupóny, na základe vystaveného
dobropisu bez úctovania si spracovatel'ského poplatku.

4. Komitent si vyhradzuje právo zmenit nominálnu hodnotu darcekových kupónov na základe písomnej

objednávky. O zmene požadovanej nominálnej hodnoty je komitent povinný informovat

komisionára v primeranej lehote pred zadaním záväznej objednávky.

5. Komitent je povinný bez zbytocného odkladu písomne oznámit komisionárovi všetky zmeny údajov,

ktoré poskytol komisionárovi pre úcely tejto zmluvy.

Clánok VII.
Zmluvná cena



1. Navrhovaná zmluvná cena je stanovená podl'a § 2 a 3 zákona NR SR C. 18/1996 Z. z. o cenách

v znení neskorších predpisov v spojení s vyhláškou C. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov,

ktorou sa vykonáva zákon C. 18/1996 Z. z. a vyhláškou MF SR c.375/1999 Z. z. nasledovne:

2. Komisionár si bude úctovat odplatu za sprostredkovanie regenerácie pracovných síl zamestnancov

komitenta vo vybranej sieti zmluvných zariadení prostredníctvom darcekových kupónov vo výške
0,00 % bez DPH z nominálnej hodnoty prevzatých darcekových kupónov pri každej objednávke.

DPH z odplaty bude pripocítaná vo výške podl'a platnej legislatívy v case vzniku danovej povinnosti.

V prípade zmeny nominálnej hodnoty darcekového kupónu ostane výška odplaty komisionára

vyjadrená v percentách nezmenená.

3. V odplate za sprostredkovanie služby podl'a odseku 2 tohto clánku sú zahrnuté všetky náklady

komisionára súvisiace s plnením predmetu zmluvy (obstarávacie náklady, náklady na tlac kupónov,

poistenie zásielok s kupónmi, clo, DPH, balné, poplatok za dorucenie zásielky s darcekovými

kupónmi na adresu sídla komitenta, poplatok za vystavenie faktúr, poplatok za spracovanie

objednávok, spracovatel'ský poplatok pri vrátení nespotrebovaných darcekových kupónov podl'a Cl.

VI. odsek 3 tejto zmluvy, prípadne akékol'vek dalšie financné plnenie spojené s plnením tejto
zákazky) .

Clánok VIII.

Podmienky zárucného servisu
1. Komisionár zodpovedá za vady darcekových kupónov.

2. V prípade vady darcekových kupónov má komitent právo požadovat a komisionár povinnost

nahradit vadné darcekové kupóny.

3. Komisionár zodpovedá komitentovi za všetky škodyastratu darcekových kupónov až do ich
odovzdania komitentovi.

4. Nebezpecenstvo škody na darcekových kupónov, napr. poškodenie, odcudzenie a podobne

prechádza z komisionára na komitenta prevzatím zásielky obsahujúcej darcekové kupóny
podpísaním dodacieho listu.

5. Komisionár zodpovedá za kvalitu darcekových kupónov. Komisionár sa zaväzuje

poskytnút darcekové kupóny v množstve, akosti a v prevedení podl'a podmienok dohodnutých

v tejto zmluve.

6. Komitent je povinný písomne oznámit prípadné vady darcekových kupónov komisionárovi bez

zbytocného odkladu po ich zistení.
Oznámenie o vadách musí obsahovat:

(a) císlo tejto zmluvy a
(b) v hlavicke listu uvedené slovo "reklamácia ..." a predmet reklamácie,

(c) názov komitenta a kód, ktorý mu bol pridelený komisionárom,

(d) kontaktn ú osobu komitenta s kontaktnými údajmi (telefónne císlo, fax, e-mailová

adresa a poštová adresa pre dorucovanie písomností),

(e) císlo faktúry, ku ktorej sa reklamácia vztahuje,

(D popis vady, rozporu alebo nedostatku (tzn. všetky podrobnosti potrebné pre relevantné

posúdenie oprávnenosti reklamácie - najmä císla reklamovaných darcekových

kupónov, dôležité dátumy, podacie císlo zásielky a iné dôležité skutocnosti),

(g) dátum reklamácie a podpis osoby oprávnenej konat za komitenta.

7. Komisionár sa zaväzuje preskúmat a vybavit reklamáciu bez zbytocného odkladu po jej prijatí,

najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dna prijatia písomného oznámenia o vzniku vady.

8. Predmetom reklamácie môžu byt iba nasledujúce vady, rozpory alebo nedostatky:

(a) darcekový kupón, ktorý vydal komisionár a nezodpovedá vzoru (potlac resp. iné

poškodenie spôsobené pocas výrobného procesu komisionárom),

(b) nesúlad poctu a nominálnej hodnoty dodaných darcekových kupónov s objednávkou,

(c) nesúlad poctu a nominálnej hodnoty dodaných darcekových kupónov v zásielke s
dodacím listom,



(d) nesúlad poctu darcekových kupónov v šekovej knižke s poctom uvedeným na obale
šekovej knižky,

(e) termín dodania darcekových kupónov,

(D chyba vo fakturácii.

9. V prípade reklamácie darcekových kupónov sa postupuje podl'a príslušných ustanovení tejto

zmluvy, ostatné vztahy v prípade reklamácie darcekových kupónov výslovne touto zmluvou
neupravené sa budú riadit príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Clánok IX.

Zmluvné pokuty a náhrada škody

1. V prípade oneskorenia s úhradou zmluvnej ceny uhradí komitent komisionárovi úrok z omeškania vo

výške 0,03 % z omeškanej platby za každý zacatý kalendárny den omeškania. Zaplatením zmluvnej
pokuty nezaniká nárok komisionára na prípadnú náhradu škody.

2. V prípade omeškania s dodaním darcekových kupónov uhradí komisionár komitentovi úrok z

omeškania vo výške 0,03 % za každý zacatý kalendárny den omeškania zo stanovenej ceny

nedodaných darcekových kupónov.

3. Za omeškanie sa nepovažuje stav, ktorý spôsobila vyššia moc (požiar, povoden a pod.). Vznik

a trvanie vyššej moci je dotknutá zmluvná strana povinná ihned oznámit druhej zmluvnej strane.

4. Ak jedna zo zmluvných strán spôsobí akúkol'vek škodu druhej zmluvnej strane vo vztahu k zmluve,

zodpovednost za vzniknutú škodu sa bude spravovat podl'a ustanovenia § 373 a násl. Obchodného
zákonníka.

Clánok X.

Zánik zmluvy

1. Zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú je uzavretá, písomnou dohodou zmluvných strán, alebo

uplynutím 3 mesacnej výpovednej lehoty aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota zacína plynút

prvým dnom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoved dorucená druhej strane.

Povinnost dorucit výpoved sa splní, len co adresát písomnost prevezme, alebo len co ju pošta

vrátila odosielatel'ovi ako nedorucitel'nú a adresát svojím konaním, alebo opomenutím dorucenie

písomnosti zmaril. Úcinky dorucenia nastanú aj vtedy, ak adresát prijatie písomnosti odmietne.

2. Komitent je oprávnený písomne odstúpit od tejto zmluvy v prípade, že komisionár opakovane poruší

svoju zmluvnú povinnost tým, že opakovane riadne alebo vcas nedodá na miesto urcenia

objednané darcekové kupóny.

3. Komisionár je oprávnený písomne odstúpit od zmluvy v prípade, že komitent opakovane poruší

svoju zmluvnú povinnost tým, že v plnej výške alebo vcas opakovane neuhradí zmluvne dohodnutú

cenu darcekových kupónov dodaných podl'a objednávky.

4. Odstúpenie od zmluvy podl'a predchádzajúcich ods. 2 a 3 je možné uskutocnit za predpokladu, že

zmluvná strana dotknutá porušením povinnosti druhou zmluvnou stranou, ju písomne upozorní na

porušenie zmluvnej povinnosti a s tým spojenú možnost odstúpenia od zmluvy v prípade
opätovného (opakovaného) porušenia zmluvnej povinnosti.

Clánok Xl.

Záverecné a prechodné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu urcitú 12 mesiacov od nadobudnutia jej úcinnosti.

2. Táto zmluva nadobúda platnost dnom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a úcinnost v zmysle

§ 47a ods. 1 Obcianskeho zákonníka den nasledujúci po dni jej uverejnenia na webovom sídle
komitenta.



3. Táto zmluva má 6 strán a je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jedno vyhotovenie pre komitenta

a jedno vyhotovenie pre komisionára.

4. Na vztahy neupravené touto zmluvou sa primerane použijú príslušné ustanovenia Obchodného

zákonníka nakol'ko ide o vztah subjektov ktorý spadá pod vztahy uvedené v ustanovení § 261

Obchodného zákonníka (tzv. absolútny obchodný vztah). Zmeny a doplnenia zmluvy budú riešené

formou písomného císlovaného dodatku k zmluve, s ktorým musia vyjadrit súhlas obe zmluvné

strany.

5. Ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane celkom alebo scasti neúcinným, nemá táto

skutocnost vplyv na úcinnost zvyšnej casti tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradit

neúcinné ustanovenia novými ustanoveniami na základe vzájomnej dohody, ktorá sa musí co

najviac priblížit úcelu, ktorý sa neúcinným ustanovením sledoval.

6. Zmluvné strany sa zaväzujú riešit prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy formou zmieru

prostredníctvom svojich poverených zástupcov. V prípade, že spor sa nevyrieši zmierom,

ktorákol'vek zo zmluvných strán je oprávnená predložit spor na rozhodnutie príslušnému súdu

Slovenskej republiky. Na prerokovanie prípadných sporov je vecne a územne príslušný súd,
v obvode ktorého sa nachádza sídlo žalovaného.

7. Zmluvné strany si túto zmluvu precítali, oboznámili sa s jej obsahom a ako prejav ich slobodnej

a vážnej vôle, túto vlastnorucne podpisujú.
l OEC 2013

V Zlatých Moravciach, dna ". V Bratislave, dna 02.12.2013

Za komitenta:

Ing. Peter Lednár, CSc., primátor mesta
Mesto Zlaté Moravce

Za komisionára:

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/1), 821 Ol Bratislava
Tel. 0213255 3S 45 Fax.0213255 35 25

r(:Ci11396674 -4-
IC DPH SK202032l864

Ing. Štefan Petrík, konatel'
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.


