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KOMISIONÁRSKA ZMLUVA č.MIK-2019-06
uzavretá v zmysle ust. § 5 7 7 a nasi. =áko+ia č. 513/1991 Zb. Obchodný zákoiiiiík v :nerú iieskoršícli predpisov
(d'alej len ,, =mluva a) medzi zmluvnýrni strhnami.'
Komisionár:

Názov/obchodné meno:
So sídlom:

Konajúci prostrednťctvom:
Právna forma:

Mestská iiiformačiiá kancelária Poprad
Námestie sv. Egídia 43/86, 058 0l Poprad
Ing. Lucia Pitoiiáková, riaditel'ka
príspevková organizácia inesta

Zriadovater:

mesto Poprad

Bankové spojenie:
Číslo Mtu;
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

VUB, a.s.
SK66 0200 0000 0033 0417 1451

Kontakt:

?ng. Lucía Pitoňáková

e-mail:

riaditel@visitpoprad.sk

42381193
2024097372
SK20240973 72

osoba oprávnená vystavit'
objednávku:

Ing. Maitina Lapšanská

(d'alej len ako ,, komisionár" v príslušnom gramatickom tvare)
Komitent:
Obchodné meno:

N?iiiofia s.r.o.

Sí«llo:

e-nlail:

Hviezdoslavova 30, 974 0l Baiiská Bystrica
Ing. Vladislav Klajbaii, konateí'
info@nunofi.sk

Koitíakí:

+42]905

spoločnost' zapísaná.'
bankové spojenie:
/(I'0:
DIČ:
IČ DPH:

Zapísaná v OR OS sr Banskej Bystrici, odd. Sro, viožka č.28162/S

spoločnost' zastúpená:

SK80 7500 0000 0040 2461 8137
48170160
2120074814
SK2 120074814

(d'alej len ako ,, komitent" v príslušnom gramatickom ívare)
(konúsionár a komžtení d'alej spolu aj ako , zmluvné strany")
čl. I

Predmet zmluvy

1.1. Predi'netom tejto komisionárskej zmluvy je závázok koinisioiiára zariadit' vo vlastnom meiie pre
komitenta na jeho účet obchodné záležitosti určené v čl. II bod 1 . tejto zinluvy a závuzok komitenta
zaplatit' koinisionárovi za zariadenie týchto obchodnýcli záležitostí odplatu dohodnutú spósoboin
uvedenýin v čl. V. tejto zmluvy.

1.2. Odovzdanie a prevzatie tovaru zverené)io komisionárovi na predaj zmluvné straiiy vykonajíi
písomne na základe dodacieho listu. Množstvo dodaiiélio tovaru sa určí dohodou medzi zmluvnýi'ni
stranami.

] .3. Tovarom je suvenírová bankovka v nominálnej hodnote O Eur (slovom nula Eur), ktorej technická

špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy, s motívom požadovaným komisionárom.

1.4. Presné grafické znázornenie tovaru (dizajii suvenírovej bankovky) spracuje pre komisionára
bezodplatne na základe požiadaviek komisionára komitent, a to na zákíade komisionárom dodanej
obrazovej alebo inej dokumentácie alebo na základe návrlm a dokui'nentácie (podkladov) komitenta.
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teitc zmluii?
ěl. II

Práva a povinnosti zmluvných strán

Z...x:- - '- .? ???:...;.žeíiazákladejedi'iotlivýchčiastkovýchkoinisioiiárskychzmlúvobstará
pre<:-".- -? z:zai=žitostiviiasledovnomrozsahu:zabezpečípredajtovarutretímosobám.
2.Z.ax-== -? -.' ?::::zaležitostiprekomítentavykonávovlastiioinmene.iiaťičetkoiniteiita.
:.J. ". .' -??? -- -.-:':iisioiiár po?ižije na splnenie svojho závázku ini'i osobu. zodpovedá akoby
zále2itcist- ,?s al sárn.

Z - S - ? ? í::-.aiisioiiára nevznikajú koínitemovi vo vztaalui k :r=tím osobám ani práva, ani
'y -' :ei'it však m6že priamo od tretej osob> požadciiata t>daiiie veci alcbo splneiiie
y,ís iílllllM.
.' . -- - - - -= =':e i'.eho obstaral komisionár, ak tak í'iemóže ?ii'obita KC:'.'.a.j?illár pre okolnosti, ktoré sa
ThiTh S l n rM'? '

ti ka)u lehc csobs .

ff ', =' = - :'fr'?je poviiniiý o výsiedku obstarávaiiia obcliodiiýsla. Z'!::Ž'::?o':' podata koinitentovi správu

:: . - -?:': -,,:?mitentovi vyúčtovaiiie ihiied' po vypredaní preizatér - =" ?'z=za tovaru. Ak bude predaj
' .- .-.?-.:- dllišie ako jeden mesiac, koinisionár je poiiiiiiý s a.2. - ,?:- .?ibstarávania obcliodiiých
=:. :.: '::s:; podávat' komiteiitovi správu a vykoiiat ki?ímiteí.t.??. ."-:- .-' - .-':: vždy k poslednému dňu
-..: < - ?:-:r;íeho mesiaca a na základe fakturácie bez zb.í tc":;ái'i: .:? ax .;.: .. =-. 'esta iia komiteiita finančné
=-? =':r:=dk> získané pri obstarávaiií záležitostí s priebeiit. =o.é:' : -,= ='-.. ?- ;a:'.cí mesiaca píy odpočítaiii
: :r."í:ii> pre komisionára. Komiteiit je povinn§ tc pres ziať.

Z.Fs. Za obstarávaiiie obchodiiýcli záležitostí ?itedeiiýsl'i !1 :. ,-: == s=. ':: =-'.'ts :1 sa posažti?je predaj
'::a.arti. ktorý koinisioiiár prevzal od koiniteiita a Rt,?az x=- s :".:- . ? . .:=:ríoín meiie ana t:čet
x.:':aiitenta predáva.

Z.- Tovar b?ide komisionárovi dodaný- prostrednistt cilTai S-:? =sr. '- '-? - . -..?: ',a dopravu zásielok k?iriérskej sl?ižby (d'alej len ,,kuriér") alebo osobiie koiniíen':.ri':- . S=-. ?. =1 >7 -? = ' = = dodaiiíin tovaru sú
zalirnuté v doliodnutej odplate.

2.8. Komisioiiár je poviiiiiý ihned' pri dodaiií tovaru k?iriérc:a.-. = :- -.r"= ;.:='.iteiitoin dí5kladne
prezrieta obal zásielky. V prípade, ak je obal zásielk> pcišk.:'j=-... - ?-= -=?-= je povinný ešte
s- prítomiiosti kuriéra alebo komitenta dókladne prezrieť a.i s?:os=':- .:?= = ,.:. a .."» p,iškodení obalu
zásielky a o prípadiioin poškodeiií obsaliu zásielky je poviníi2a i)me,i' s= =:.' S.: zást?;p:om prepravnej
spoločnosti zápis o poškodení tovaru a tento ihned' poskytnút' komireí::.: . .

2.9. Komisionár je poviiiiiý vrátit' koi'nitentovi iiepredaný tovar pa akc:':ž = " ' ::]:o.sthcís ej komisioiiárskej
zi'nluvy.

2. 10. Zmluviié strany sa doliodli, že počas trvaiiia tejto komisioiiársk,?' z:':-. .:a. :. . ako a?j bez časovélio
cibmedzeiiia po jej ukončení je koi'nitent oprávneiiý predás ata bez aAé"; : s : ' . =- - :a":aiedzeiiia suvenírové
bankovky, identické s tými. ktoré boli dodané na predaj koinisioiiá;".:a, : :'.: z:Riade komisionárskej
zínliivy, priamo tretím osobám.

2. 11. V prípade, ak komisionár poskytne komitentovi obrazos ú ale:= '.'- = - x..=e+'iráciu ?ivedenú v čl.
I. bod 1 ..4. tejto rámcovej koinisioiiárskej zinluvy, napr. (iiapr. trs.;.".-f.:. ;=?ifsré zobrazenie, logo a
pod.). koinisionár touto zinl?ivou poskytuje komiteí'ítovi bez»,ů,=. :.ra:= s.::-.=-? ría použitie týchto
podkladov počas trvaiiia te.jto rámcovej komisionárskej zmlutt , a ':,- =.. ?'== r:-:eazené časové obdobie
po 3e3 ?ikončení. avšak výlučiie iia výrobu a predaj suveiiírov<cli banx..r?t iek.

2. 12. Koiniteiit v>4ílasuje, že si je vedomý, že podklady uvedené s íos.s,i= .. : : . tohto čláiiku zmluvy sú
chránené autorskýtn právom.

2. i3. Zi'nluviié straiiy sa doliodli, že komitent je oprávneiiý po pred,=háďza?iú;cím telefoiiickom alebo einailovom oznámení teii'nínu komisionárovi skontrolovať ukaínísicnára ť>zick> stav zásob
suveiiírových bankoviek zverených komisionárovi na predaj. Komitem je opráí iiený takúto koiitrolu
vykonat' 2 x mesačne, stýín, že termín musí oznáínit' komisioiiárovi aspoři ds'a dni íopred.
Koi'nisioiiár je povirmý riadne vykoiianie kontroly umožiiiť a poskytin:it' komitentovi pre riadne
vykonanie kontroíy všetku potrebnú súčinnost'.

2. 14. Komisioiiár vyhlas?ije, že vlastní všetky práva duševného vlastníctva k níín komitentovi dodanej
obrazovej alebo inej dokumeiitácíi uvedenej v čl. I. ods. ] .4. tejto rámcovej komisionárskej zínluvy, že
v prípade akéhokol'vek porušeiiia a?itorských práv alebo iných práv duševného vlastníctva k tejto
obrazovej dokumentácii bude za takéto porušeiiie niest' plnú zodpovednost', a že v prípade, ak zo
j
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strany akéhokol'vek subjektu b?idú voči komitentovi z titul?i porušeiiia práia d?išes íiélio s lastiiíctva
(najiná autorskélio práva) ?iplatneiié akékol'vek iiároky, akékol'vek pliieiiie, ktoré b?ide koinitent
z tohto titulu povinný zaplatit', inu komisioiiár na výzvu komitentď zaplatí.
2.15. Koinisionár berie iia vedomie, že tovar je cliránený patentom. Kupujúci sa preto zavázuje. že
počas trvai'iia tejto rán'icovej koinisioiiárskej zmluvy, ako aj po jej ukoi'ičení, nebude odoberat' tovar.
ktorélio teclinická špecífikácia je ?ivedená v prílolie č 1 . tejto ráincovej koinisionárskej zmluv> alebo
akýkol'vek proí:lukt podobný toimito tovaru na koinisioiiáliiy predaj od akejkol'vek tretej osoby (od
nikolio inéh-= ako od kcmitenta), a že tovar - suvenírovú bankovkci - iieb?ide kopírovat', vyrábat' jej
11ap0dCť..'a:-u':- .o'.:bo akokol'vek inak ju pozmeňovat'. Koi'nisionár berie na vedomie možiié práviie
dčas ==? ='-:="',.'a pc'isinností vyplývajúcicli z tolito zmíuvnélio dojediiania, vrátane možiiého
tresírícaprax neho postihu.

čl. III

Zodpovednost' za škodu
o. - - ' = zs.:.sosedá za škodu íia zverenoin tovare, ktorá vzi'iikla po prevzatí tovaru, a to až do
t =-;=; =. ':r::>e tťito škodu iieinoliol odvrátit' pri vyiialožení odboriiej starostlivosti. Koinisioiiár
-:? -?': . =.r.:. za ?:R.-,lu 1la tovarei len ked' bola spósobeiiá:
a§ kixnitentom.

- . :?=..= ,hlebo prirodzeiio?i povaliou tovaru alebo
. ..x,5m obalom, iia ktorý koi'nisioiiár pri prevzatí tovaru koinitenta upozoriiíí a toto ?ipozorneiiie
. .:.:'::'.-.1 ža poty rdenia o prevzatí veci; ak komisioiiár iia vadnost' obalu neupozornil. iiezodpovedá za
-.? .:.. =-i :as are len vtedy, ked' vadiiost' obalu iiebola poznatel'ná,
čl.rV

Odplata

- . == srrany sa doliodli, že i'naxiinálna predajiiá cena jediiélio kusu suvenírovej bankovky
-: := .-ume 3 € (slovoin tri eurá) za jedim st+veiiírovú bankovku vrátane DPH (d'alej ako
:: -.-.iriápredajiiáceiia").
S .'-.:'í íié straiiy sa doliodli, že komisioiiár je oprávneiiý predávat' s?ivei'iírové baiikovky tretím
?-?.-.;í za ceim iru:i, ako je odporúčaiiá predajiiá cena.
- ; < :'i'.iteiit sa zavuzuje platit' komisionárovi za obstarávaiiie záležitosti, tivedenej v čl. II. bod l
= :: ':=r.:s,.íse3 komisioíiárskej zi'nluvy odplatu vo výške 1,- € (slovom jedno euro) srrátane DPH za
- ?2=H. x?:s predanýcli suvenírovýcli bankoviek, ktoré komisionár predal tretím osobáin.
- - L .:.: ata Lmde koinisíoiiárovi zaplateiiá tak, že na základe každého vyúčtovaiiia, uvedeného v čl. II.
- .: f :-;"::í ráincovej koinisionárskej zi'nluvy komitent vyfakturuje koinisionárovi odporúčaiu:i
:-q.- ' =:= za predaí'ié suvenírové bankovky ziiížem"i o sumu zodpovedajúcu dohodrmtej odplate - :-' :xin fakturovaná jednotková cena za predaiié bankovky b?ide 2,- € (slovoin dsre eurá)
'?-?-: Z 'r?H za l ks. Spíatiiost' faktťiry je 10 dní.
čl. V

Doba trvania zmluvy
z=luí a je uzavretá na dobu iieurčitú.
zmluia móže b>'t' ukončená
- d,?ihadou zmluvných strán,
[ -:arĎa-;"C'tl ktorejkolavek zo strán aj bez udaiiia dóvodu, doručeno?i dr?ihe.i zmluine.i
Ť
'-?= .:= ?= -šl:má prv<m dňom kaleiidáriieho inesiaca, iiasled?ijúcelio pe kalendáríiorn
- .? :. -- -? - - ?: .:. :i..?iteď doručeiiá ílruliej zmluvnej straiie. V prípade. ak si adresáí sýposede
.= =í -<r:.= --:s' ?i ak ju (zásielku obsahujúcu vý'poved') pošta uíožila. za dei'i deručenia Sa
px? ymt> ? s& ,;? ulcženía predmeínej zásielk>' na pošte. Výpovediiá doba je jeden nleSlač.
Ť
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5.3. V prípade ukončenia zimuvy písoii"inou dohodou alebo písomnou výpoved'ou 3e komisi::=:
poviimý podat' komitentovi správu o výsledku obstarávania záležitosti, ako aj vykonat- syúčtovanie
a vrátit' vsetky dovtedy iiepredané suvenírové baiikovky iiajneskoršie do trocli pracovných dní odo dňa
ukončenia zi'nluvy.

5.4. Po vypredaíií celélio množstva suvenírovýcii bankoviek poskytnutýcli koinisionárovi na základe
dodacieho listu a po zaplatení faktúry komitenta, uvedeiiej v čl. íV. bod 4.4 je komisioí'iár oprávíieíiý
objednat' ?i komitenta dodaiiie d'alších suveiiírových bankoviek, a to rovtiakých ako boli vypredané
alebo ii'iýcli - v noto doliodnutom grafickoin znázornení (v novom dizajne), ak sa zmluvné strany
nedoliodiíú iiiak.
čl. VI

Záverečné ustanovenia

6.1. Zínluvné strany vyhlasujú, že tejto zí'nluve rozuí'nejťi, s .je.i obsahoin súhlasia, í'najú plnú
spósobilost' na práviie úkoiiy, sú opráviieiií s jej predmetom nakladat', icli zmluvné prejavy sú
dostatočne zrozumitel'né, vážne a určité, ich zmluvná vol'nosta iiie je obmedzená a právny úkoii je
urobený v predpísaiiej forme.

6.2. Táto koinisionárska zmluva 3e vyliotovená sy 2 rovnopisocii. pričain kažíiá zo zinluvnýcli strán
obdrží jeden roviiopis.

6.3. Táto je platná dňom jej podpísaiiia obidvomi zinluviiý'mi straiian'ii a íičiimost' nadobúda dňom
iiasledujúcii'n po dni jej zverejiieiiia na iiiternetotej st:ránke kcimisic'iiára Owww.VisitPoprad.sk).
Zmeny tejto Zmluvy musia byt' vyhotovené s:o forme píscímnýc)i- pyislupíie číslovanýcli ďodatkov,
podpísaiiých predpísaiiým spósobom obidvomi ťičastníkini.

7.4. Právne vzt'ahy zmluviiýcli strán neupravené touto zmluíc'íu sa buJíi spravovat' slovenským
práviiym poriadkom, naji'ná ustaiioveiiiai'iíi S? 577 - 590 zá(siia Z. 5 '.: ?ů9'. Z=. Obcíiodný zákomiík
v zi'iení neskorších predpisov.

5. Táto rámcová komisionárska zmiuva bola uzavretá zo skibí?iďí"i;i '..ž.= z:a::aitnýcli strán, určite a
vážne, bez skutkovélio a právneho omylu, nie v tiesni za napa,!úe :':=z> r,:jriý:li podi'nienok. Túto
skutočnost' zinluvné strany potvrdzu?jú svojimi vlastnoručnými pcídpisríi:
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Komitent

Komisionár
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riaditel'ka Mestskej iňforinačnej kancelárie Poprad
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Ing. Vladislav Klajban
konater - Nunofia s.r.o.
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