RÁMCOVÁ
K O M I S I O N Á R S K A Z M L U V A č. 052/4-2/18
uzavretá v zmysle ust. § 577 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi
zmluvnými stranami:

Komisionár:
Názov/obchodné meno:
So sídlom:
Konajúci prostredníctvom:
Právna forma:
Zriadovateľ:
Zriaďovacia listina:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Kontakt:
e-mail:
osoba oprávnená vystaviť
objednávku:

Zoologická záhrada Bratislava
Mlynská dolina
Ing. Miloslava Šavelová, riaditeľka
príspevková organizácia
Hlavné mesto Bratislava
schválená MZ hl.m. SR Bratislava č 725/2009 z 2.7.2009
ČSOB BANKA
SK 35 7500 0000 0000 2584 9123
00179710
2020801728
SK2020801728
0918593874
zooshop@zoobratislava.sk
Veronika Sasková

(ďalej len ako „komisionár“ v príslušnom gramatickom tvare)
Komitent:
Obchodné meno:
Sídlo:
spoločnosť zastúpená:
e-mail:
Kontakt:
spoločnosť zapísaná:
bankové spojenie:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Nunofia s.r.o.
Hviezdoslavova 30, 974 01 Banská Bystrica
Ing. Vladislav Klajban, konateľ
info@nunofi.sk
+421 905 647 223
Zapísaná v OR OS v Banskej Bystrici, odd. Sro, vložka č.28162/S
SK80 7500 0000 0040 2461 8137
48170160
2120074814
SK2120074814

(ďalej len ako „komitent“ v príslušnom gramatickom tvare)
(komisionár a komitent ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

čl. I
Predmet zmluvy
1.1. Predmetom tejto rámcovej komisionárskej zmluvy je úprava podmienok, ktoré budú platiť pre
zmluvné strany po uzatvorení jednotlivých čiastkových komisionárskych zmlúv. Predmetom
čiastkových komisionárskych zmlúv je záväzok komisionára zariadiť vo vlastnom mene pre komitenta
na jeho účet obchodné záležitosti určené v čl. III bod 1. tejto rámcovej komisionárskej zmluvy
a záväzok komitenta zaplatiť komisionárovi za zariadenie týchto obchodných záležitostí odplatu
dohodnutú spôsobom uvedeným v čl. V. tejto rámcovej komisionárskej zmluvy.
1.2. Jednotlivé čiastkové komisionárske zmluvy budú uzatvárané na základe písomných objednávok
komisionára potvrdených komitentom, a to na dobu neurčitú. Odovzdanie a prevzatie tovaru
zvereného komisionárovi na predaj zmluvné strany vykonajú písomne na základe dodacieho listu.
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1.3. Tovarom je suvenírová bankovka v nominálnej hodnote 0 Eur (slovom nula Eur), ktorej technická
špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 tejto rámcovej komisionárskej zmluvy, s motívom požadovaným
komisionárom.
1.4. Presné grafické znázornenie tovaru (dizajn suvenírovej bankovky) spracuje pre komisionára
bezodplatne na základe požiadaviek komisionára komitent, a to na základe komisionárom dodanej
obrazovej alebo inej dokumentácie alebo na základe návrhu a dokumentácie (podkladov) komitenta.
čl. II.
Objednávka tovaru
2.1. Objednávka komisionára musí mať písomnú formu a komisionár ju môže doručiť komitentovi
osobne, e-mailom na e-mailovú adresu komitenta uvedenú v záhlaví tejto rámcovej komisionárskej
zmluvy alebo poštou. Objednávku je komisionár oprávnený vystaviť prostredníctvom svojho
štatutárneho orgánu alebo prostredníctvom osoby uvedenej v záhlaví tejto zmluvy ako „osoba
oprávnená vystaviť objednávku“.
2.2. Objednávka komisionára musí obsahovať presné grafické znázornenie objednaného tovaru a
množstvo objednaného tovaru. Komisionár je oprávnený objednať si jednou objednávkou tovar
v počte maximálne 1000 ks (jeden tisíc kusov) suvenírových bankoviek. Ďalší tovar si komisionár
môže objednať po splnení podmienok uvedených v čl. VI. bod 6.6. tejto rámcovej komisionárskej
zmluvy.
2.3. Na riadne vystavenú a doručenú objednávku komisionára komitent vystaví písomné potvrdenie
o prijatí objednávky a toto potvrdenie doručí komisionárovi osobne, e-mailom na e-mailovú adresu
komisionára uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo poštou. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky
komisionárovi sa čiastková komisionárska zmluva považuje za uzatvorenú.
2.4. Potvrdenie o prijatí objednávky vystavené komitentom obsahuje tieto náležitosti:
2.4.1 grafické znázornenie objednaného tovaru
2.4.2 množstvo objednaného tovaru
2.4.3 najneskorší termín dodania objednaného tovaru.
2.5. Zmluvné strany sa dohodli, že komitent dodá komisionárovi tovar najneskoršie do 3 mesiacov od
potvrdenia objednávky.
čl. III
Práva a povinnosti zmluvných strán
3.1. Komisionár sa zaväzuje, že na základe jednotlivých čiastkových komisionárskych zmlúv obstará
pre komitenta obchodné záležitosti v nasledovnom rozsahu: zabezpečí predaj tovaru tretím osobám.
3.2. Komisionár obchodné záležitosti pre komitenta vykoná vo vlastnom mene, na účet komitenta.
3.3. V prípade, ak komisionár použije na splnenie svojho záväzku inú osobu, zodpovedá akoby
záležitosť obstarával sám.
3.4. Z konania komisionára nevznikajú komitentovi vo vzťahu k tretím osobám ani práva, ani
povinnosti. Komitent však môže priamo od tretej osoby požadovať vydanie veci alebo splnenie
záväzku, ktoré pre neho obstaral komisionár, ak tak nemôže urobiť komisionár pre okolnosti, ktoré sa
týkajú jeho osoby.
3.5. Komisionár je povinný o výsledku obstarávania obchodných záležitostí podať komitentovi správu
a vykonať komitentovi vyúčtovanie ihneď po vypredaní prevzatého množstva tovaru. Ak bude predaj
tovaru trvať dlhšie ako jeden mesiac, komisionár je povinný o výsledku obstarávania obchodných
záležitostí podávať komitentovi správu a vykonať komitentovi vyúčtovanie vždy k poslednému dňu
kalendárneho mesiaca a bez zbytočného odkladu previesť na komitenta práva získané pri obstarávaní
záležitostí v priebehu daného kalendárneho mesiaca po odpočítaní odmeny pre komisionára. Komitent
je povinný to prevziať.
3.6. Za obstarávanie obchodných záležitostí uvedených v čl. III bod 1 tejto zmluvy sa považuje predaj
tovaru, ktorý komisionár prevzal od komitenta a ktorý komisionár vo vlastnom mene a na účet
komitenta predáva.
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3.7. Tovar bude komisionárovi dodaný prostredníctvom subjektu, poskytujúceho dopravu zásielok kuriérskej služby (ďalej len „kuriér“) alebo osobne komitentom. Náklady spojené s dodaním tovaru sú
zahrnuté v dohodnutej odplate.
3.8. Komisionár je povinný ihneď pri dodaní tovaru kuriérom alebo osobne komitentom dôkladne
prezrieť obal zásielky. V prípade, ak je obal zásielky poškodený, komisionár je povinný ešte
v prítomnosti kuriéra alebo komitenta dôkladne prezrieť aj obsah zásielky a o poškodení obalu
zásielky a o prípadnom poškodení obsahu zásielky je povinný ihneď spísať so zástupcom prepravnej
spoločnosti zápis o poškodení tovaru a tento ihneď poskytnúť komitentovi.
3.9. Komisionár je povinný vrátiť komitentovi nepredaný tovar po ukončení čiastkovej komisionárskej
zmluvy.
3.10. Zmluvné strany sa dohodli, že počas trvania tejto rámcovej komisionárskej zmluvy, ako aj bez
časového obmedzenia po jej ukončení je komitent oprávnený predávať bez akéhokoľvek obmedzenia
suvenírové bankovky, identické s tými, ktoré boli dodané na predaj komisionárovi na základe
čiastkovej komisionárskej zmluvy, priamo tretím osobám.
3.11. V prípade, ak komisionár poskytne komitentovi obrazovú alebo inú dokumentáciu uvedenú v čl.
I. bod 1.4. tejto rámcovej komisionárskej zmluvy, napr. (napr. fotografie, grafické zobrazenie, logo a
pod.), komisionár touto zmluvou poskytuje komitentovi bezodplatne súhlas na použitie týchto
podkladov počas trvania tejto rámcovej komisionárskej zmluvy, a to na neobmedzené časové obdobie
po jej ukončení, avšak výlučne na výrobu a predaj suvenírových bankoviek.
3.12. Komitent vyhlasuje, že si je vedomý, že podklady uvedené v bode 3.11. tohto článku zmluvy sú
chránené autorským právom.
3.13. Zmluvné strany sa dohodli, že komitent je oprávnený po predchádzajúcom telefonickom alebo emailovom oznámení termínu komisionárovi skontrolovať u komisionára fyzicky stav zásob
suvenírových bankoviek zverených komisionárovi na predaj. Komitent je oprávnený takúto kontrolu
vykonať 2 x mesačne, s tým, že termín musí oznámiť komisionárovi aspoň dva dni vopred.
Komisionár je povinný riadne vykonanie kontroly umožniť a poskytnúť komitentovi pre riadne
vykonanie kontroly všetku potrebnú súčinnosť.
3.14. Komisionár vyhlasuje, že vlastní všetky práva duševného vlastníctva k ním komitentovi dodanej
obrazovej alebo inej dokumentácii uvedenej v čl. I. ods. 1.4. tejto rámcovej komisionárskej zmluvy, že
v prípade akéhokoľvek porušenia autorských práv alebo iných práv duševného vlastníctva k tejto
obrazovej dokumentácii bude za takéto porušenie niesť plnú zodpovednosť, a že v prípade, ak zo
strany akéhokoľvek subjektu budú voči komitentovi z titulu porušenia práva duševného vlastníctva
(najmä autorského práva) uplatnené akékoľvek nároky, akékoľvek plnenie, ktoré bude komitent
z tohto titulu povinný zaplatiť, mu komisionár na výzvu komitenta zaplatí.
3.15. Komisionár berie na vedomie, že tovar je chránený patentom. Komisionár sa preto zaväzuje, že
počas trvania tejto rámcovej komisionárskej zmluvy, ako aj po jej ukončení, nebude odoberať tovar,
ktorého technická špecifikácia je uvedená v prílohe č 1. tejto rámcovej komisionárskej zmluvy alebo
akýkoľvek produkt podobný tomuto tovaru na komisionálny predaj od akejkoľvek tretej osoby (od
nikoho iného ako od komitenta), a že tovar - suvenírovú bankovku - nebude kopírovať, vyrábať jej
napodobeniny alebo akokoľvek inak ju pozmeňovať. Komisionár berie na vedomie možné právne
dôsledky porušenia povinností vyplývajúcich z tohto zmluvného dojednania, vrátane možného
trestnoprávneho postihu.
čl. IV
Zodpovednosť za škodu
4.1. Komisionár zodpovedá za škodu na zverenom tovare, ktorá vznikla po prevzatí tovaru, a to až do
jeho predaja, ibaže túto škodu nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Komisionár
nezodpovedá za škodu na tovare, len keď bola spôsobená:
a) komitentom,
b) vadou alebo prirodzenou povahou tovaru alebo
c) vadným obalom, na ktorý komisionár pri prevzatí tovaru komitenta upozornil a toto upozornenie
zahrnul do potvrdenia o prevzatí veci; ak komisionár na vadnosť obalu neupozornil, nezodpovedá za
škodu na tovare len vtedy, keď vadnosť obalu nebola poznateľná.
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čl. V
Odplata
5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že odporúčaná predajná cena jedného kusa suvenírovej bankovky
zodpovedá sume 2,00 € (slovom dve eurá) za jednu suvenírovú bankovku (ďalej ako „odporúčaná
predajná cena“).
5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komisionár je oprávnený predávať suvenírové bankovky tretím
osobám aj za cenu inú, ako je odporúčaná predajná cena.
5.3. Komitent sa zaväzuje platiť komisionárovi za obstarávanie záležitosti, uvedenej v čl. III. bod 1
tejto rámcovej komisionárskej zmluvy odplatu vo výške 10% (slovom desať percent) zo sumy
zodpovedajúcej súčinu odporúčanej predajnej ceny uvedenej v čl. V. bod 1 tejto rámcovej
komisionárskej zmluvy a počtu komisionárom tretím osobám predaných suvenírových bankoviek.
5.4. Odplata bude komisionárovi zaplatená tak, že na základe každého vyúčtovania, uvedeného v čl.
III. bod 5 tejto rámcovej komisionárskej zmluvy komitent vyfakturuje komisionárovi odporúčanú
predajnú cenu za predané suvenírové bankovky zníženú o sumu zodpovedajúcu dohodnutej odplate.
Splatnosť faktúry je 10 dní.
čl. VI
Doba trvania zmluvy
6.1. Táto rámcová komisionárska zmluva je uzavretá na dobu neurčitú.
6.2. Táto rámcová komisionárska zmluva môže byť ukončená
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo strán aj bez udania dôvodu, doručenou druhej zmluvnej
strane. Výpoveď je účinná prvým dňom kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po kalendárnom
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. V prípade, ak si adresát výpovede
výpoveď neprevzal ihneď a ak ju (zásielku obsahujúcu výpoveď) pošta uložila, za deň doručenia sa
považuje piaty deň odo dňa uloženia predmetnej zásielky na pošte. Výpovedná doba je jeden mesiac,
ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
6.3. Zmluvné strany sa dohodli, že čiastková komisionárska zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
6.4. Čiastková komisionárska zmluva môže byť ukončená
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo strán aj bez udania dôvodu, doručenou druhej zmluvnej
strane. Výpoveď je účinná prvým dňom kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po kalendárnom
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. V prípade, ak si adresát výpovede
výpoveď neprevzal ihneď a ak ju (zásielku obsahujúcu výpoveď) pošta uložila, za deň doručenia sa
považuje piaty deň odo dňa uloženia predmetnej zásielky na pošte. Výpovedná doba je jeden mesiac,
ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
6.5. V prípade ukončenia čiastkovej komisionárskej zmluvy písomnou dohodou alebo písomnou
výpoveďou je komisionár povinný podať komitentovi správu o výsledku obstarávania záležitosti, ako
aj vykonať vyúčtovanie a vrátiť všetky dovtedy nepredané suvenírové bankovky najneskoršie do troch
pracovných dní odo dňa ukončenia čiastkovej komisionárskej zmluvy.
6.6. Po vypredaní celého množstva suvenírových bankoviek poskytnutých komisionárovi na základe
čiastkovej komisionárskej zmluvy a po zaplatení faktúry komitenta, uvedenej v čl. V. bod 5.4 je
komisionár oprávnený objednať u komitenta dodanie ďalších suvenírových bankoviek, a to rovnakých
ako boli vypredané alebo iných – v novo dohodnutom grafickom znázornení (v novom dizajne), ak sa
zmluvné strany nedohodnú inak.
čl. VII
Záverečné ustanovenia
7.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že tejto rámcovej komisionárskej zmluve rozumejú, s jej obsahom
súhlasia, majú plnú spôsobilosť na právne úkony, sú oprávnení s jej predmetom nakladať, ich zmluvné
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prejavy sú dostatočne zrozumiteľné, vážne a určité, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny
úkon je urobený v predpísanej forme.
7.2. Táto rámcová komisionárska zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných
strán obdrží jeden rovnopis.
7.3. Táto rámcová komisionárska zmluva je platná a účinná dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými
stranami. V prípade povinného zverejňovania zmlúv zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmeny tejto Zmluvy musia byť vyhotovené vo
forme písomných, postupne číslovaných dodatkov, podpísaných predpísaným spôsobom obidvomi
účastníkmi.
7.4. Právne vzťahy zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa budú spravovať slovenským
právnym poriadkom, najmä ustanoveniami § 577 – 590 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov.
5. Táto rámcová komisionárska zmluva bola uzavretá zo slobodnej vôle zmluvných strán, určite a
vážne, bez skutkového a právneho omylu, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Túto
skutočnosť zmluvné strany potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
V Bratislava, dňa 11.6.2018

Komisionár

_______________v.r._____________
Ing. Miloslava Šavelová
riaditeľka ZOO Bratislava

Komitent

__________v.r.____________
Ing. Vladislav Klajban
konateľ – Nunofia s.r.o.
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