Č. 85/2

KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
o zabezpečení poskytovania tovarov a služieb – Asistencia Pass
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 577 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi nasledovnými zmluvnými stranami:
1. SODEXO PASS SR, s. r. o.
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.:16801/B
Sídlo :
Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava
IČO :
35 741 350
IČ DPH :
SK2020270208
DIČ :
2020270208
Bankové spojenie :
Tatra Banka, a.s.
Číslo účtu:
2628844064/1100
Zastúpený :
Meno:
Gabriel Varga, na základe splnomocnenia prokuristu spoločnosti
(ďalej len “komisionár”)
a
2. Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Zastúpený: Ing. Ján Sandtner - starosta
Sídlo : Žatevná ul. Č.2, 841 01 Bratislava
IČO : 603 406
DIČ : 2020919120
Bankové spojenie: VÚB Bratislava Dúbravka
Číslo účtu: 1018032/0200
( ďalej len “komitent”)
uzatvárajú túto komisionársku zmluvu za nasledovných podmienok
Článok I.
Účel a predmet zmluvy
1. Účelom tejto zmluvy je zabezpečenie poskytovania poukážok Asistencia Pass (ďalej len poukážka)
komisionárom pre komitenta, ktoré sa budú používať na nákup vybraných tovarov v zmluvných
obchodných prevádzkach občanmi, ktorí predmetné poukážky obdržia od komitenta.
2. Komisionár sa zaväzuje vo vlastnom mene na účet komitenta zabezpečiť prostredníctvom poukážok
u svojich zmluvných dodávateľov predaj vybraných tovarov pre držiteľov poukážok. Komitent sa
zaväzuje za odobrané poukážky komisionárovi zaplatiť odplatu v zmysle ustanovenia článku č. II.
tejto zmluvy.
3. Predmetné poukážky oprávňujú ich držiteľa na nákup potravín (okrem alkoholu, kávy a tabakových
výrobkov), ošatenia, obuvi, školských a hygienických potrieb, v komisionárom zmluvne
dohodnutých obchodných prevádzkach.
Článok II.
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Odplata komisionára a platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli, že komisionár bude poskytovať komitentovi poukážky v požadovanej
nominálnej hodnote a množstve, ktoré si komitent určí v ním vyplnenej písomnej objednávke
riadne podpísanej oprávneným zástupcom komitenta.
2. Dohodnutú nominálnu hodnotu poukážok a prevádzkový poplatok zaplatí komitent bankovým
prevodom na vyššie uvedený bankový účet komisionára na základe písomnej faktúry vyhotovenej
komisionárom s lehotou splatnosti 21 kalendárnych dní. V prípade omeškania s platením faktúr je
komisionár oprávnený odmietnuť poskytovanie ďalších objednaných poukážok.
3. Výška prevádzkového poplatku pri ročnej objednávke poukážok v hodnote do =2.000,- Eur
(=60.252,- Sk) predstavuje 1% z nominálnej hodnoty poukážok. Výška prevádzkového poplatku
pri ročnej objednávke poukážok v hodnote vyššej ako =2.000,- Eur (=60.252,- Sk) predstavuje 0%
z nominálnej hodnoty poukážok. Na prevádzkový poplatok sa vzťahuje DPH podľa platných
právnych predpisov.
4. Komitent sa zaväzuje zaplatiť komisionárovi za službu odplatu 1,- Euro (30,1260 Sk) za
kalendárny rok. Odplata je splatná raz ročne, vždy za jeden kalendárny rok spolu s prvou faktúrou
vystavenou v danom období.
5. Za doručenie poukážok bude komitentovi fakturovaný poplatok za doručenie vo výške =7,- Eur
bez DPH (=210,88 Sk); tento poplatok môže byť jednostranne zmenený zo strany komisionára.
Poplatok sa neplatí v prípade osobného odberu poukážok u komisionára.
Článok III.
Doba trvania zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu jedného roku..
2. Skončenie zmluvného vzťahu:
a/ dohodou zmluvných strán;
b/ výpoveďou zmluvných strán, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť od
prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede. Dôvod výpovede nie je
potrebné uvádzať;.
c/ odstúpením od zmluvy podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
Článok IV.
Povinnosti komisionára
1. Komisionár je povinný dodávať poukážky v požadovanej nominálnej hodnote a množstve, ktoré si
komitent určí v ním vyplnenej písomnej objednávke riadne podpísanej oprávneným zástupcom
komitenta. poukážky budú komisionárom dodané do 5 pracovných dní od prijatia záväznej
objednávky komitenta, pokiaľ komitent v objednávke písomne neurčí, že si ich sám odoberie.
2. Komisionár je povinný uzatvárať zmluvy so zmluvnými prevádzkovateľmi a dodávateľmi služieb,
u ktorých držitelia poukážok budú môcť poukážky použiť.
3. Komisionár sa zavazuje predložiť komitentovi zoznam obchodných partnerov, u ktorých si budú
mocť občania uplatniť predmetné poukážky na nákup vybraných tovarov a neodkladne informovať
komitenta o všetkých zmenách súvisiacich s rozšírením siete obchodných partnerov, alebo
rozviazaním zmluvného vzťahu so stávajúcimi zmluvnými partnermi. Predmetný zoznam
obchodných partnerov sa týmto stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
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Článok V.
Povinnosti komitenta
1. Komitent je povinný zaplatiť komisionárovi dohodnutú nominálnu hodnotu poskytnutých poukážok
a prevádzkový poplatok v zmysle ustanovenia článku č. II. tejto zmluvy.
2. Komitent je povinný zabezpečiť používanie poukážok v súlade s platnými právnymi predpismi.
poukážky možno používať len v lehote ich platnosti, ktorá je na poukážke uvedená. Komisionár
neručí za nesprávne použitie poukážok.
3. Poukážky budú používať ich držitelia iba na nákup tovarov, ktoré sú určené v tejto zmluve.
4. Komitent súhlasí, aby ho komisionár informoval o svojich nových produktoch alebo
o skutočnostiach súvisiacich s predmetom činnosti komisionára, a to akýmikoľvek informačnými
prostriedkami (napr. e-mail, pošta atď.).
Článok VI.
Poukážky Asistencia Pass
1. Poukážky majú ceninový dizajn a sú označené nominálnou hodnotou, kalendárnym rokom ich
platnosti, číselným a čiarovým kódom.
2. Poukážky sú platné do konca kalendárneho roka, ktorý je uvedený na prednej strane poukážky.
V prípade, že na prednej strane poukážky je uvedených viac rokov (napr. 2009 – 2010), poukážky
sú platné do konca posledného z nich.
3. Komisionár sa zaväzuje komitentovi spätne preplatiť nominálne hodnoty nespotrebovaných
poukážok a to najneskor do 30 kalendárnych dní po skončení doby platnosti poukážok. Na hodnotu
takto spätne preplácaných poukážok bude zo strany komisionára vystavený dobropis, ktorý je
splatný do 7 dní odo dňa jeho vystavenia.
4. Komisionár sa zaväzuje komitentovi spätne preplatiť nominálne hodnoty neuplatnených poukážok
Asistencia Pass (t. j. poukážok, ktoré komitent vydal ich držiteľom, ale títo poukážky nepoužili) a
to do 3 mesiacov od skončenia doby platnosti poukážok. Na hodnotu takto spätne preplácaných
poukážok bude zo strany komisionára vystavený dobropis, ktorý je splatný do 7 pracovných dní
odo dňa jeho vystavenia.
Článok VII.
Ostatné dojednania
1. Poukážky poskytované komisionárom komitentovi podľa tejto zmluvy nemajú charakter platobného
prostriedku.
2. Držitelia poukážok sú oprávnení pri nákupe tovarov a služieb použiť poukážky v príslušnej hodnote
za účelom úhrady tovarov a služieb. V prípade prekročenia hodnoty poukážok je držiteľ poukážky
povinný doplatiť rozdiel medzi cenou poskytnutej služby resp. tovaru a hodnotou poukážok
predložených na ich úhradu.
3. V prípade že hodnota poskytnutej služby alebo tovarov je nižšia ako hodnota poukážky predloženej
na ich úhradu, peňažný rozdiel sa nevypláca držiteľom poukážok v hotovosti a držitelia poukážok
nie sú oprávnení ho požadovať. Držiteľ poukážky je povinný zakúpiť tovar vždy v hodnote
rovnajúcej sa hodnote poukážky alebo vyššej.
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4. Komitent týmto berie na vedomie, že komisionár nie je zodpovedný za kvalitu tovaru a služieb
poskytovaných prevádzkovateľmi a dodávateľmi služieb. Za kvalitu týchto tovarov a služieb
zodpovedá výhradne ich poskytovateľ.
Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú stranu.
3. Akékoľvek dodatky a zmeny tejto zmluvy sú platné len v písomnej forme, a to po ich odsúhlasení
a podpísaní oboma zmluvnými stranami.
4. Vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
5. V prípade zmeny údajov obsiahnutých v záhlaví tejto zmluvy, je zmluvná strana, ktorej sa zmena
týka, tieto povinná do 14 dní písomne oznámiť druhej zmluvnej strane.
6. Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že sú plne spôsobilí k právnym úkonom, že text tejto zmluvy je
určitým a zrozumiteľným vyjadrením ich vážnej a slobodnej vôle byť ňou viazaní, a že si zmluvu
pred jej podpisom prečítali, tejto v celom rozsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom k nej
pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
7. Ceny v eurách sú prepočítané podľa stanoveného konverzného kurzu 1,- € = 30,1260 Sk.

V Bratislave, dňa 30.5.2011

..........................................................

...........................................................

Gabriel Varga v.r.
komisionár

Ing. Ján Sandtner v.r.
komitent
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