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ZMLUVA
o predaji poštových známok

uzatvorená podra ustanovenia ~ 269 ods. 2 zákona Č. 513i1991 Zb. Obchodněho zákonnÍka v znení neskorších
predpisov (ďalej aj ako „ZmIuva~

Článokl
Zmluvné strany

Poskytovatel‘:
Názov spoločnosti : Slovenská pošta, a. s.
Sídio : Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Zastúpená : PhDr. Irena Kyrinovičová, riaditeľka sekcie predaja

(poverený zamestnanec)
na základe poverenia predstavenstva SP, a. s. podl‘a podpisového poriadku 05-03
IČO :36631 124
DIČ :2021879959
lČ DPH : SK 2021879959
Bankové spojenie : Poštová banka, a.s.
Číslo účtu :3001130011/6500
IBAN : SK9765000000003001 130011
BIC : POBNSKBA
Spoločnost zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa,
vložka č. 803/S
(d‘alej len „SP~)

a

Odoslelatel‘:
Názov spoločnosti : Mestská informačná kancelária Poprad
Sídlo : Námestie Sv. Egídia 43/86, 058 01 Poprad
Zastúpená : Ing. Lucia Pitoňáková
IČO :42 381 193
DIČ : 2024097372
IČ DPH : nie je platcom DPH
Bankové spojenie : VÚB, as.
Číslo účtu : 3304171451/0200
IBAN: : SK6602000000003304171451
BIC: : SUBASKBX
Spoločnost zapísaná v Živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Poprad,
Č. živnostenského registra: 7402-30253.
(d‘alej len „odosielateľ)

Clánok II
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy je predaj poštových známok SP prostredníctvom oprávneného
predavaČa.

2.2. Oprávnený predavač je podIa výpisu z obchodného registra, resp. výpisu zo
živnostenského registra, resp. mom príslušnom registri (priloha Č. 1 tejto zmluvy),
oprávnený vykonávať kúpu a predaj poštových známok SP podľa ustanovení
platných finanČných podmienok, platnej Tarify SP, ostatných všeobecne záväzných
právnych predpisov a podmienok bližšie špecifikovaných v tejto zmluve.
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Článok Ill.
Práva a povinnosti zmluvných strán

Oprávnený predavač sa zaväzuje:
3.1. Preberat poštové známky vurčenom čase na určenej pošte na odbernú knihu.

Preberanie poštových známok bude realizované na pošta Poprad 1,Mnoherova 11,
05801 Poprad a v čase Od 8.00 h. do 18.00 h. Poštové známky kupovať výluČne za
úČelom ich ďalšieho predaja za ich nominálnu hodnotu.

3.2. Predajné miesto na vlastně náklady viditeľne označiť nápisom „Predaj poštových
známok~.

3.3. V plnej výške uhradíť dohodnutú cenu za všetky prevzaté poštové známky, podIa
podmienok použitého spósobu úhrady.

3.4. Písomne nahlásit každú zmenu, ktorá sa týka preberania pošto~‘ch známok (napr.
nemožnost ich vyzdvihnutia).

3.5. Nepredávat poštové známky tretej osobe za účelom ich d‘alšieho predaja.
3.6. Viest si presnú evidenciu preberaných poštových známok v odbernej knihe.
3.7. Dodržiavat pokyny uvedené v ‚Poučení pre oprávneného predavača‘, ktoré je

sůčastou odbernej knihy.
3.8. V prípade zániku zmluvného vzťahu, ako aj v prípade zániku oprávnenia na kúpu

a predaj, vrátiť pošta odbernú knihu.
SP sa zaväzuje:
3.9. Poskytnút oprávnenému predavačovi všetky ínformácie potrebné na zabezpečenie

plnenia ustanovení poštových podmienok a zmluvy týkajůcej sa predaja poštových
známok.

3.10. Vydat oprávnenému predavačovi na kúpu poštových známok odbernú knihu. SP
nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú stratou alebo zneužitím odbernej knihy.

3.11. Predať oprávnenému predavačovi poštové známky len vtedy, ak predloží odbernú
knihu uvedenú v bode 3.10.

3.12. Určit čas a poštu, na ktorej bude oprávnený predavač poštové známky kupovat.
3.13. Odovzdat oprávnenému predavačovi zakúpené poštové známky.
3.14. Uznat poškodené a znehodnotené poštové známky v ich nominálnej hodnote ak

k poškodeniu a znehodnoteniu preukázatel‘ne dójde v důsledku použitia
bezpečnostných prostriedkov, pri skladovaní a manipulácii distribútorom.

3.15. SP má právo kontrolovat dodržiavanie podmienok uvedených v zmluve.
3.16. SP je oprávnená okamžite pozastavit plnenie zmluvy, prípadne okamžite odstúpit Od

zmluvy, ak oprávnený predavač:
a) neuhradí včas a stanoveným spósobom sumu za každý nákup.
b) opakovane porušil svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.

Článok IV.
Cena a spósob platby

4.1. Cena za predaj poštových známok je pri predaji každej jednotlivej poštovej známky
stanovená na 100 % nominálnej hodnoty a oprávnenému predavačovi bude
poskytnutá provizia vo výške 5 % z celkovej nominálnej hodnoty.

4.2. Oprávnený predavač uhradí cenu stanovenú podIa bodu 4.1. nasledovným
spůsobom:
a) v hotovosti na určenej pošte
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Čiánok V.
Záverečnó ustanovenia

5.1. Zmluvné strany sú uzrozumené 5 tým‘ že táto zmluva sa považuje za zmluvu
uzatváranú v bežnom obchodnom styku v zmysle ~ 5a zákona Č. 21112000 Z.z. o
siobodnom prístupe k informáciám v zneni neskoršich predpisov. Zároveň zmluvné
strany súhiasia s tým, že Slovenská pošta, a. s., zverejni informáciu o uzatvoreni tejto
zmluvy v centrálnom registri zmiúv vedenom Uradom vlády SR a to v rozsahu a
štruktúre, ktorá je daná nariadením vlády SR 6. 498/2011 Z.z. ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o zverejňovaní zmiúv v Centrálnom registri zmiúv a náležitosti informácie
o uzatvorení zmluvy.

5.2. Zmluva o predaji poštových známok sa uzatvára na dobu neurčitú a riadobúda
platnost dňom podpísania štatutárnymi (poverenými) zástupcami oboch zmluvných
strán.

5.3. NeoddeliteľnOU súčastou tejto zmluvy sú jej prilohy:
Príloha 6.1 — Výpis z obchodného registra‘ resp. výpis zo živnostenského registra
oprávneného predavaČa. resp. výpis z mého príslušného registra.

5.4. Zmeny a dopinky k zmluve za musia vykonať písomne, vo forme dodatkov a len
so súhlasom oboch zmiuvných strán, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak.

5.5. Zmluvné strany sa dohodli, že leh vzájomná korešpondencia sa bude zasielať
na adresy uvedené v Záhlaví zmluvy, pokiaľ zo zmluvy nevypiýva inak. Až
do okamihu doručenia oznámenia o zmene kontaktnej adresy sa považuje za adresu
určenú na doručovanie, adresa uvedená v záhlaví zmiuvy. V prípade nesplnenia
oznamovacej povinnosti zmeny adresy na doručovaflie, znáša následky S tým
spojené osoba, ktorá si nesplnila svoju oznamovaciu povmnnosť.

5.6. Zmluvu může vypovedat ktorákoľvek zo zmluvných strán bez udania důvodu.
Wpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcom
Po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.

5.7. Zmluva stráca platnosť dňom doručenia oznámenia o odstúpeni od zmluvy.
5.8. Výpoveď a odstúpenie od zmluvy musia mať pisomnú formu a musia byť doručené

druhej zmiuvnej strane. Výpoveď a odstúpenie od zmluvy sa doručuje osobne alebo
doporučene do viastných rúk. Za účinné doručenie výpovede alebo odstúpenia
od zmiuvy sa považuje aj odmietnutie leh prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je
pisomnost určená, pričom zásielka sa bude považovať za doručenú momentom
odmietnutia prevzatia. Rovnako sa bude doručenie považovať za účinné aj v pripade,
ak adresát zásielku neprevezme z důvodu neaktuálnosti adresy alebo z akéhokoľvek
mého důvodu, pričom účinky doručenia výpovede alebo odstúpenia Od zmluvy
nastanú v danom pripade dňom vrátenia se nedoručenej zásielky sp~ť odosielateľovi,
i keď za adresát o obsahu zásielky nedozvedel.

5.9. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené touto Zmiuvou, sa nadia prlslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonnika a ostatných všeobecne závazných právnych
predpisov.

5.10. Zmiuva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zmiuvná strana obdrží
dye vyhotovenia
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Dňa
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PhDr. Irena i‘y,tinovičová
riaditeľka sekéie predaja


