
Komisionárska zmluva 
číslo: 1/2019 

uzatvorená v zmysle § 577 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov 

( ďalej len „zmluva") 
Čl. I. 

Zmluvné strany 

1.1. Komitent 

Sídlo: 
Právna forma: 
Zriadená: 
Štatutárny zástupca: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Zástupca oprávnený jednať vo 
veciach technických: 

Telefón: 
( ďalej len „komitent") 

1.2. Komisionár 
Sídlo: 

Právna forma: 
Zapísaná: 
Štatutárny zástupca: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Zástupca oprávnený jednať vo 
veciach technických: 
Telefón: 

Obec Závod 
Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72 Závod 
Právnická osoba 
Zákonom o obciach č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení 
Ing. Peter Vrablec 
00310158 
2020380131 
nie je plátcom DPH 
Prima banka Slovensko, a.s. 
SK97 5600 0000 0032 0325 0003 

Ing. Peter Vrablec 

0903 751 275 

Ticket Service, s.r.o. 
Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 

Spoločnosť s ručením obmedzeným 
OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.3169/B 
Cyril Mare Maria Favel, konateľ 
52 005 551 
2120870653 
SK2120870653 
Tatra banka, a.s. 
SK8411000000002675000390 
Peter Ovari, Senior Sales Manager 

02/50707222, 02/50707231 

( ďalej len „komisionár") 

(spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany") 



Čl. I. 
Preambula 

1. Podľa ustanovenia § 152 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 
231 /2006 Z. z. ( ďalej len „ZP") a ustanovenia § 141 zákona č. 73/1998 Z. z. je komitent povinný 
zabezpečovať svojim zamestnancom zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej 
výživy. 

2. Podľa ustanovenia § 152 ods. 2 ZP v znení zákona č. 231/2006 Z. z. a ustanovenia § 141 
zákona č 73/1998 Z. z. komitent zabezpečuje stravovanie podľa odseku 1 najmä podávaním 
jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej 
zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo 
zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo 
fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u 
právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby. 
3. Táto zmluva sa uzatvára podľa § 117 zákona č. 345/2017 Z. z. , ktorým sa mení a dopÍňa 
zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopÍňajú niektoré zákony 

Čl. II. 
Predmet zmluvy 

1. Komisionár sa zaväzuje, že zariadi vo vlastnom mene pre komitenta na jeho účet splnenie 
povinností uvedených v čl. I. ods. 1 a 2 tejto zmluvy, a to prostredníctvom vydania stravovacích 
poukážok označených logom Ticket Restaurant a nápisom stravovacia poukážka ( ďalej len 
,,stravovacia poukážka") podľa tejto zmluvy komitentovi. 
2. Na základe stravovacích poukážok bude poskytované stravovanie zamestnancom komitenta vo 
vybraných stravovacích zariadeniach. Vybraným stravovacím zariadením sa pre účely tejto 
zmluvy rozumie zariadenie s viditeľne umiestnenou etiketou (najlepšie na vchode), ktorá 
obsahuje označenie Ticket Restaurant stravovacia poukážka. 
3. V stravovacích zariadeniach bude poskytované jedlo v cene rovnajúcej sa nominálnej hodnote 
vyznačenej na stravovacej poukážke. V prípade, že si zamestnanec komitenta vyberie 
v stravovacích zariadeniach z jedálneho lístka jedlo, ktorého cena bude vyššia ako je nominálna 
hodnota vyznačená na stravovacej poukážke, je povinný uhradiť rozdiel medzi nominálnou 
hodnotou stravovacej poukážky a cenou konzumovaného jedla v hotovosti. Ak zamestnanec 
neodoberie stravu v plnej nominálnej hodnote stravovacej poukážky, nemá nárok na vrátenie 
hotovosti, ale príslušné stravovacie zariadenie mu ponúkne vhodný sortiment doplnkových jedál 
a nealkoholických nápojov. 
4. Nominálna hodnota stravovacej poukážky, ktorá zodpovedá zásadám správnej výživy, je 
stanovená vo výške 4,00 € (slovom: štyri eura) alebo hodnota, ktorú si komitent určí. 
5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť nominálnu hodnotu stravných poukážok 
počas platnosti zmluvy v závislosti od zmien a doplnení zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných 
náhradách v znení neskorších predpisov a potrieb verejného obstarávateľa, taktiež si vyhradzuje 
právo meniť počet odobratých stravných poukážok v závislosti napr. aj od počtu zamestnancov. 
6. Komisionár v čase plnenia zmluvy na základe písomného požiadania komitenta zmení 
nominálnu hodnotu stravnej poukážky podľa potreby. 
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Čl. III. 
Stravovacia poukážka 

1. Stravovacia poukážka nemá charakter platobného prostriedku, aje určená najmä na úhradu 
jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja v nominálnej hodnote na nej 
vyznačenej, vo vybraných stravovacích zariadeniach. 
2. Stravovaciu poukážku bude komisionár vydávať komitentovi v počte a nominálnej hodnote 
podl'ajeho objednávky. Nominálna hodnota predstavuje cenu jedla. 
3. Stravovacia poukážka je označená nominálnou hodnotou, kalendárnym rokom jeho platnosti, 
číselným alebo čiarkovým kódom, termoaktívnym bodom, logom komisionára a vodotlačou. 

Čl. IV. 
Práva a povinnosti komisionára 

1. Komisionár je povinný odovzdať v deň podpísania tejto zmluvy komitentovi vzor 
objednávky stravovacích poukážok a zoznam vybraných stravovacích zariadení, ktoré bude 
v priebehu platnosti tejto zmluvy aktualizovať. 
2. Komisionár je povinný zabezpečovať tlač stravovacích poukážok na svoje náklady. 

3. Komisionár na základe objednávky v objednanom množstve, nominálnych hodnotách, balené 
v obálkach po 20 ks dodá stravovacie poukážky spolu s faktúrou do 3 dní od obdržania 
objednávky na Obec Závod Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72 Závod. 

4. Komisionár na žiadosť komitenta vynaloží všetko úsilie, za účelom rozšírenia zoznamu 
vybraných stravovacích zariadení o stravovacie zariadenie označené komitentom. 

ČI. v. 
Práva a povinnosti komitenta 

1. Komitent má povinnosť uhradiť faktúru vystavenú komisionárom vo výške celkovej 
nominálnej hodnoty za dodané stravovacie poukážky v zmysle článku IV. ods. 3 tejto zmluvy v 
lehote splatnosti, t.j. do 14 dní odo dňa doručenia faktúry komitentovi. 
2. Komitent je povinný poskytnúť informácie svojim zamestnancom o stravovacích zariadeniach, 
v ktorých budú odoberať stravu na základe stravovacej poukážky, ako aj o informáciách 
obsiahnutých v článku II. ods. 2, 3, 4, a článku V. ods. 3 tejto zmluvy. 
3. Po uplynutí doby platnosti stravovacích poukážok má komitent právo vrátiť komisionárovi 
neplatné stravovacie poukážky, avšak najneskôr do 15. januára roka nasledujúceho po roku 
vyznačenom na stravovacej poukážke. Za takto vrátené stravovacie poukážky komisionár uhradí 
komitentovi do 15 dní od ich vrátenia zodpovedajúcu peňažnú sumu, t.j. sumu rovnajúcu sa 
nominálnej hodnote stravovacej poukážky, násobenú počtom odovzdaných neplatných 
stravovacích poukážok alebo neplatné stravovacie poukážky vymení za stravovacie poukážky 
s novým kalendárnym rokom. 
4. Komitent je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť komisionárovi všetky zmeny 
údajov, ktoré poskytol komisionárovi pre účely tejto zmluvy. 
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ČI. VI. 
Platobné podmienky 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že komisionár si za činnosti súvisiace s plnením predmetu tejto 
zmluvy (obstaranie a doručenie stravovacích poukážok vrátane ceny za kuriérsku službu) bude 
uplatňovať odmenu resp. úhradu vo výške O% predmetu zákazky. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že komisionár si bude faktúrou uplatňovať po komitentovi len 
úhradu vo výške celkovej nominálnej hodnoty za dodané stravovacie poukážky vrátane 
kuriérskej služby. 

Čl. VII. 
Zánik zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 1.4.2019do31.03.2023 

2. Táto zmluva môže zaniknúť písomnou dohodou zmluvných strán, alebo uplynutím 3 mesačnej 
výpovednej lehoty. Písomnú výpoveď je oprávnená dať ktorákoľvek zmluvná strana. Výpovedná 
lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď 
doručená druhej strane. Povinnosť doručiť výpoveď sa splní, len čo adresát písomnosť 
prevezme, alebo len čo ju pošta vrátila odosielateľovi ako nedoručiteľnú a adresát svojím 
konaním, alebo opomenutím doručenie písomnosti zmaril. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak 
adresát prijatie písomnosti odmietne. 

Čl. VIII. 
Záverečné a prechodné ustanovenia 

1.Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami s účinnosťou od 
1.4.2019. Komitent je povinný túto zmluvu zverejniť na webovom sídle obce. 
2. Táto zmluva má štyri strany a je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, v dvoch vyhotoveniach 
pre komisionára a v dvoch vyhotoveniach pre komitenta. 
3. Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa primerane použijú príslušné ustanovenia 
Obchodného zákonníka. 
4. Zmenu alebo doplnenie tejto zmluvy môžu zmluvné strany vykonať len formou písomného 
dodatku k tejto zmluve, odsúhlaseného a podpísaného oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. 
5. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, oboznámili sa s jej obsahom a ako prejav ich 
slobodnej a vážnej vôle, túto vlastnoručne podpisujú. 
5. Každá zo zmluvných strán môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, že druhá strana 
podstatným spôsobom poruší svoje povinnosti z tejto zmluvy. Za podstatné porušenie povinnosti 
sa považuje porušenie tak ako je upravené v § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka. V prípade 
odstúpenia od zmluvy nemá žiadna zo zmluvných strán právo na náhradu nákladov 
vynaložených pri plnení predmetu tejto zmluvy. 

V Závode, dňa: ,Ii'. PJ. ).011 V Bratislave, dňa: JI'. 03 . J..;J19 

za komitenta: za komisionára: 
,f 

S/3 
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