MANDÁTNA ZMLUVA
(ďalej len ako „zmluva“)
Nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku bola medzi
Zásielkovňa s. r. o.
IČO: 48136999
zo sídlom: Kopčianska 3338/82A 851 01 Bratislava
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 105158/B
zastúpená pánom Petrom Benkom, na základe poverenia
(ďalej len ako „Zásielkovňa“)
a
Názov spoločnosti / Meno:
IČO:
so sídlom:
zastúpená:
Prevádzkareň / výdajné miesto:
Prevádzková doba:
Kontaktná osoba:
Kontaktný telefón:
Kontaktný e-mail:
(ďalej len ako „mandatár“)

Obecné kultúrne centrum
42108071
Námestie M. Pajdušáka 1341/50, Smižany, 053 11
Ivan Hudák
Kultúrny dom, Tatranská 918/80, 053 11 Smižany
Pon – Pia: 08:00 - 12:00 a 13:00 – 17:00
Ivan Hudák
+421918590123
ivan.hudak@smizany.sk

(Zásielkovňa a mandatár ďalej spoločne ako „zmluvné strany“ a jednotlivo ako „zmluvná strana“)
uzatvorená podľa ust. §§ 566 a násl. zákona č. 513/1991 Zb., obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej
len ako „obchodný zákonník“) táto zmluva v nasledujúcom znení:

I.
1.1.
1.2.

1.3.

Úvodné ustanovenia

Zásielkovňa realizuje alebo obstaráva prepravu zásielok tretích osôb z miesta odoslania do miesta doručenia, a to
vrátane realizovania alebo obstarania ďalších úkonov s prepravou súvisiacich.
Mandatár sa touto zmluvou zaväzuje vo svojej, a/alebo ním prevádzkovanej prevádzkarni prijímať zásielky na ich
vydanie príjemcom, vrátane ďalších úkonov s vydaním zásielok súvisiacich. Prevádzkareň mandatára je jedno z
možných miest pre doručenie Zásielok určených Príjemcom.
Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia úpravou stanovenou v Obchodných podmienkach Výdajné miesta, vydaných Zásielkovňou (ďalej len ako „Podmienky“), ktorých aktuálne znenie je dostupné na
internetovej adrese Zásielkovne. Mandatár podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že sa s Podmienkami zoznámil
a podpisom zmluvy s nimi vyjadruje súhlas. Pojmy a definície stanovené v Podmienkach majú v tejto Zmluve
rovnaký význam.
II.

2.1.
2.2.

Predmet zmluvy

Mandatár sa zaväzuje vykonať pre Zásielkovňu touto zmluvou špecifikované činnosti v prevádzkarni mandatára
a Zásielkovňa sa zaväzuje zaplatiť mu za to nižšie stanovenú odmenu.
Mandatár vykoná nasledujúce činnosti:
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a)

2.3.
2.4.

Mandatár realizuje Systémové prijatie Zásielky a jej uskladnenie v Prevádzkarni za účelom ďalšej
manipulácie s ňou, predovšetkým výdaj Zásielky Príjemcovi alebo odovzdanie Zásielky Zásielkovni
k obstaraniu prepravy;
b) V prípade, že sa jedná o Zásielku na Dobierku, vyberie mandatár pri odovzdaní Zásielky od Príjemcu
Dobierkovú sumu.
Dobierkovú sumu mandatár vyberie v hotovosti alebo prostredníctvom platby kartou. Platba kartou bude
upravená samostatnou prílohou Podmienok pri jej zavedení.
Mandatár sa zaväzuje v prevádzkarni prijímať Zásielky od Odosielateľov ako Podacie miesto.
Mandatár v Informačnom systéme potvrdí každý úkon pri nakladaní so Zásielkou, teda najmä jej prijatie, vydanie
a výber Dobierkovej sumy.
III.

3.1.

3.2.

Mandatárovi patrí za činnosť podľa tejto zmluvy nasledujúca odmena:
i.
za prijatie Zásielky podľa čl. II. ods. 2.2. písm. a) zmluvy sa Zásielkovňa zaväzuje uhradiť Mandatárovi
odmenu vo výške 0,20 € za každú prevzatú Zásielku, tzn. Zásielku, u ktorej je realizované prevzatie Zásielky
a zároveň Systémový príjem.
ii. za výber Dobierkovej sumy podľa čl. II. ods. 2.2. písm. b) zmluvy sa Zásielkovňa zaväzuje uhradiť
mandatárovi odmenu vo výške 0,20 € za každú Zásielku, u ktorej pri jej odovzdaní Príjemcovi vybral
Dobierkovú sumu.
(ďalej len ako „Odmena“)
Odmeny sú uvádzané bez DPH. Ak je mandatár platiteľom DPH, bude k Odmene pripočítaná DPH v zákonnej
výške.
IV.

4.1.

4.2.
4.3.

Odmena a jej splatnosť

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

Mandatár zodpovedá za zničenie a stratu Zásielky, a to ako skladovateľ podľa § 527 a nasl. zákona č. 513/1991
Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, a to od prevzatia Zásielky do jej odovzdania oprávnenej
osobe. Zásielkovňa odporúča Mandatárovi rozšíriť svoje existujúce poistenie o poistenie zodpovednosti za škodu
na veciach tretích osôb.
U Zásielok na dobierku je mandatár povinný vybrať od Príjemcu Dobierkovú sumu. Mandatár je na Dobierkovú
sumu zreteľne upozornený v Informačnom systéme po zadaní a overení platného hesla.
Vybrané Dobierkové sumy je Mandatár povinný odovzdať Zásielkovni, a to tak, že ich
i.
v hotovosti odovzdá osobe poverenej Zásielkovňou k prevzatiu Dobierkovej sumy, a to v termíne určenom
Zásielkovňou; alebo
ii.

poukáže na bankový účet Zásielkovne, a to v termíne určenom Zásielkovňou najneskôr však prvý pracovný
deň po uplynutí kalendárneho týždňa. Tento deň musí byť Dobierková suma odpočítaná z účtu Mandatára.

Zásielkovňa je oprávnená určiť spôsob, ktorým má Mandatár Dobierkové sumy odovzdať Zásielkovni.
Zásielkovňa je oprávnená určiť výšku Dobierkovej sumy, ktorá má byť odovzdaná alebo prevedená na bankový
účet alebo odovzdaná v hotovosti k rukám osoby poverenej Zásielkovňou.
4.4.

4.5.

V prípade omeškania s úhradou Dobierkovej sumy podľa čl. 6. ods. 6.2 Podmienok, vzniká Zásielkovni nárok na
zmluvnú pokutu vo výške 20,- € za prvý deň omeškania Mandatára s úhradou Dobierkovej sumy. Každý ďalší
deň, kedy bude Mandatár v omeškaní s úhradou Dobierkovej sumy vzniká Zásielkovni nárok voči Mandatárovi na
zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Nárok na náhradu škody týmto nie je
dotknutý.
Mandatár berie na vedomie, že Dobierková suma je cudzou majetkovou hodnotou, ktorá mu je zverená v rozsahu
zmluvy za účelom jej odovzdania Zásielkovni. Zneužitím, alebo nevyplatením Dobierkovej sumy Zásielkovni sa
Mandatár môže dopustiť trestného činu sprenevery podľa ust. § 213 zákona č. 300/2005 Z.z., Trestného zákona
v znení neskorších predpisov.

Strana 2 z 3
Parafy:

MANDÁTNA ZMLUVA
Zásielkovňa s.r.o.

Ev. číslo: PO
022021_10534

4.6.

Mandatár nie je oprávnený jednostranne započítať akýkoľvek svoj nárok podľa Zmluvy voči nároku Zásielkovni
na vyplatenie Dobierkovej sumy.
V.

5.1

Zabezpečenie záväzkov mandatára

V prípade, že mandatár je právnická osoba, konateľ spoločnosti pán Ivan Hudák, dátum nar.: ......................., bytom
................., (ďalej len ako „ručiteľ“), ktorý túto zmluvu v mene mandatára uzatvára, prehlasuje v súlade
s ustanovením § 303 ods. 1 obchodného zákonníka, že uspokojí pohľadávky Zásielkovne voči mandatárovi z titulu
tejto zmluvy, ak mandatár svoj dlh nesplní napriek písomnej výzve Zásielkovne. Zásielkovňa týmto ručiteľské
prehlásenie ručiteľa prijíma.

VI.
6.1

6.2

6.3
6.4
6.5

Záverečné ustanovenia

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Možnosť ukončenia platnosti a účinnosti tejto zmluvy sa riadi
Podmienkami. Pokiaľ nie je stanovené inak, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená vypovedať túto Zmluvu
bez uvedenia dôvodov. Výpovedná doba je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
Podmienky vrátane všetkých príloh sú sprístupnené Mandatárovi v Informačnom systéme. Zásielkovňa je
oprávnená vykonať zmenu Podmienok a v takom prípade je povinný zoznámiť s nimi Mandatára prostredníctvom
Informačného systému, a to s dostatočným časovým predstihom pred dátumom účinnosti takejto zmeny, najmenej
jeden mesiac vopred. Mandatár je povinný dostatočne často sledovať uvedený Informačný systém, zoznamovať
sa s uvedenými zmenami, a ak s niektorou zo zverejnených zmien nesúhlasí, je oprávnený Zmluvu uzavretú so
Zásielkovňou pred dátumom účinnosti zmeny Podmienok písomne vypovedať vyššie uvedeným spôsobom, v
opačnom prípade sa má za to, že sa s uvedenými zmenami zoznámil a súhlasí s nimi a je nimi odo dňa ich účinnosti
viazaný.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade rozporu medzi znením práv a povinností stanovených v tejto zmluve
a Podmienkami, má prednosť úprava práv a povinností stanovená v tejto zmluve.
Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva vyjadruje ich pravú vôľu a ďalej, že porozumeli jej jednotlivým
ustanoveniam. Na dôkaz svojej pravej vôle zmluvné strany pripojili k Zmluve svoje podpisy.
Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z nich každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Bratislave, dňa 4. 2. 2021

V Smižanoch, dňa 12. 2. 2021

_________________
Zásielkovňa s. r. o.
Peter Benko, na základe poverenia

_________________
Mandatár
Ivan Hudák
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DODATOK K MANDÁTNEJ ZMLUVE
KÚPNA ZMLUVA a ODOVZDÁVACÍ PROTOKOL

Zásielkovňa s. r. o.
IČO: 48136999
zo sídlom: Kopčianska 3338/82A 851 01 Bratislava
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 105158/B
zastúpená pánom Petrom Benkom, na základe poverenia
(ďalej len ako „Zásielkovňa“)
a
Názov spoločnosti / Meno:
IČO:
so sídlom:
zastúpená:
Prevádzkareň / výdajné miesto:
Prevádzková doba:
Kontaktná osoba:
Kontaktný telefón:
Kontaktný e-mail:
(ďalej len ako „mandatár“)

Obecné kultúrne centrum
42108071
Námestie M. Pajdušáka 1341/50, Smižany, 053 11
Ivan Hudák
Obecné kultúrne centrum, Tatranská 918/80, 053 11 Smižany
Pon – Pia: 08:00 - 12:00 a 13:00 – 17:00
Ivan Hudák
+421918590123
ivan.hudak@smizany.sk

Zásielkovňa a mandatár v nadväznosti na uzatvorenie Mandátnej zmluvy zo dňa 4. 2. 2021 (ďalej len ako „Mandátna
zmluva“), uzatvárajú dodatok k Mandátnej zmluve, na základe ktorého sa vkladá nové znenie čl. VI. Mandátnej zmluvy
a pôvodný čl. VI. vrátane príslušných odsekov je podpísaním tohto dodatku označený ako čl. VII. vrátane príslušných
odsekov Mandátnej Zmluvy. Zásielkovňa a mandatár sa dohodli na nasledujúcom znení čl. VI. Mandátnej zmluvy:
VI.
Kúpna zmluva a odovzdávací protokol

6.1

Mandatár kupuje od Zásielkovne nasledujúci hmotný majetok:
a) Čítacie zariadenie:
OPTICON OPN 2001 č.:
b) Termotlačiareň:
BROTHER QL-700:
c) Iný majetok Zásielkovne:
___________________________________
(ďalej len ako „Predmet predaja“)

6.2

Mandatár sa zaväzuje uhradiť za Predmet predaja čiastku vo výške 150,- € (ďalej len ako „Kúpna cena“), ku
ktorej bude pripočítaná DPH v zákonnej výške.

6.3

Úhrada kúpnej ceny zo strany mandatára bude realizovaná formou zápočtu nároku Zásielkovne na úhradu Kúpnej
ceny voči nároku mandatára na úhradu odmeny z titulu Mandátnej zmluvy.

6.4

Predmet predaja zostáva vo vlastníctve Zásielkovne až do doby úplného uhradenia Kúpnej ceny. Uhradením
Kúpnej ceny prechádza vlastnícke právo k Predmetu predaja na mandatára.

6.5

Zásielkovňa sa zaväzuje po dobu platnosti a účinnosti Mandátnej zmluvy zabezpečovať funkčnosť Predmetu
predaja, a to predovšetkým zabezpečenia jeho nevyhnutných opráv, prípadne výmeny zariadenia, ak závada
nebola spôsobená nevhodným zaobchádzaním s majetkom zo strany mandatára.
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6.6

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ukončenia platnosti a účinnosti Mandátnej zmluvy:
a) do 6 mesiacov od jej uzatvorenia, zaväzuje sa Zásielkovňa odkúpiť Predmet predaja za čiastku vo výške
100% Kúpnej ceny;
b) do 12 mesiacov od jej uzatvorenia, zaväzuje sa Zásielkovňa odkúpiť Predmet predaja za čiastku vo výške
50% Kúpnej ceny;
c) do 24 mesiacov od jej uzatvorenia, zaväzuje sa Zásielkovňa odkúpiť Predmet predaja za čiastku vo výške
20% Kúpnej ceny.

V Bratislave, dňa 4. 2. 2021

V Smižanoch, dňa 12. 2. 2021

_________________
Zásielkovňa s. r. o.
Peter Benko, na základe poverenia

_________________
Mandatár
Ivan Hudák
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