VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
ktoré v zmysle ustanovenia § 273 odsek 1 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov určujú časť obsahu Komisionárskej zmluvy, ku ktorej sú priložené spôsobom dohodnutým
v záverečných ustanoveniach Komisionárskej zmluvy
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Názov:
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DIČ:
Konajúci:

Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj
Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice, Slovenská republika
42319269
2023656833
Ing. Ondrej Bernát, predseda

Kontaktné údaje Komisionára:
Adresa:
Telefónny kontakt:
E-mail:
Web:
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Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice, Slovenská republika
+421 (0) 55/729 96 06
info@kosiceregion.com
http://www.kosiceregion.com/

ÚVODNÉ USTANOVENIA
VOP a Zmluva. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú neoddeliteľnou
súčasťou Komisionárskej zmluvy (ďalej len „Zmluva“) ku ktorej sú priložené prostredníctvom ich
zverejnenia na webovom sídle Komisionára. V prípade žiadosti Komitenta sa mu VOP zašlú
formou elektronickej správy na konto elektronickej pošty uvedenej v záhlaví Zmluvy.
Vylúčenie odlišných dojednaní. Akékoľvek iné podmienky, dohody alebo prehlásenia Zmluvných
strán alebo akýchkoľvek tretích strán odporujúce Zmluve alebo týmto VOP, najmä uvedené
v obchodných podmienkach, faktúrach, vo formulároch alebo iných podaniach Komitenta sa
považujú za neplatné a neúčinné.
Odlišné dojednania v Zmluve. Odlišné dojednania v Zmluve majú prednosť pred znením týchto
VOP.
Skratky. Všetky zmluvné skratky použité v Zmluve a v týchto VOP majú rovnaký význam
vo všetkých dokumentoch v rámci právnych vzťahov Zmluvných strán.
Vylúčenie aplikácie niektorých zákonných ustanovení. Zmluvné strany sa dohodli,
že ustanovenia § 582, § 583 odsek 2 a § 584 odsek 2 Obchodného zákonníka sa na vzťah založený
Zmluvou nepoužijú.
Zmluvné strany. Zmluvnými stranami Zmluvy sa rozumejú spoločne Komisionár a Komitent;
Zmluvnou stranou sa rozumie každý jednotlivo.

2.
TOVAR A DEFINÍCIA POJMOV
2.1. Tovar.
2.1.1. Tovarom sa rozumejú výrobky určené Komitentom na predaj prostredníctvom Komisionára
tretím osobám ako konečným zákazníkom (ďalej len „Zákazník“), ktorými sú hnuteľné veci
vo vlastníctve Komitenta, tak ako sú špecifikované v Prílohe č. 1 Zmluvy (ďalej len „Tovar“).
2.1.2. Tovar môže byť na základe dohody Zmluvných strán v priebehu trvania Zmluvy
dopĺňaný/obmieňaný (ďalej len „nový Tovaru“) alebo stiahnutý. V prípade dodania nového
Tovaru alebo stiahnutia Tovaru dochádza v rozsahu tejto zmeny sortimentu Tovaru k zmene
(doplneniu/zúženiu) predmetu Zmluvy. Každá takáto zmena Zmluvy sa realizuje
prostredníctvom písomného záznamu uskutočneného v prílohe č. 1 Zmluvy, kde sa uvedie
„Názov Tovaru“, „Počet kusov Tovaru“, „Minimálna Cena Tovaru“, „Deň naskladnenia Tovaru /
Deň vyskladnenia Tovaru“ a „Podpis oprávnenej osoby“.
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2.2.

Kvalita Tovaru. Komitent je povinný dodať Komisionárovi Tovar v požadovanej kvalite,
a to najmä tak, aby Tovar zodpovedal všetkým všeobecne záväzným právnym predpisom
a normám aplikovateľným pri predaji a používaní Tovaru Zákazníkmi. V tomto smere musí Tovar
vrátane jeho obalu pri jeho predaji ako aj počas trvania zákonnej záručnej doby, resp. počas
trvania poskytnutej záruky za akosť mať vlastnosti uvedené na obale ako aj vlastnosti
požadované aplikovateľnými všeobecne záväznými predpismi a normami ako aj príslušnými
technickými normami. Komitent, uvedomujúc si, že Tovar sa ponúka na predaj Zákazníkom ako
spotrebiteľom súčasne vyhlasuje a zaväzuje sa Tovar vybaviť všetkými právnymi a súčasne
fyzickými vlastnosťami tak, aby ponúkaný Tovar spĺňal všetky požiadavky na predaj výrobkov
spotrebiteľom (Zákazníkom), a to najmä hlavne čo do rozsahu poskytovanej záruky a čo
do rozsahu zhody Tovarov (vlastnosti výrobku zodpovedajú ustanoveným technickým
požiadavkám na výrobky); to všetko v súlade najmä s Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb.
v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
v znení neskorších predpisov.
2.3. Regres. V prípade, že sa niektoré z vyhlásení podľa odseku 1 tohto článku ukážu ako nepravdivé
a tretia osoba si bude voči Komisionárovi uplatňovať akékoľvek nároky, alebo bude Komisionár
vystavený represii zo strany štátnych orgánov, všetka takto vzniknutá prípadná právna
zodpovednosť prechádza na Komitenta. V prípade vzniku nárokov podľa tohto odseku vzniká
v sume takto uplatnených nárokov ako aj v sume účelne Komisionárom vynaložených nákladov,
Komisionárovi regresný nárok na ich (všetkých nárokov) náhradu voči Komitentovi. V prípade,
že sa niektoré z vyhlásení podľa odseku 2.2 tohto článku ukážu ako nepravdivé (aj nezavinene)
je Komisionár oprávnený požadovať od Komitenta zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100%
z Minimálnej ceny Tovaru, ku ktorému sa nepravdivosť vyhlásenia vzťahuje, a to za každé jedno
(1) nepravdivé vyhlásenie. Nárok Komisionára na náhradu škody týmto nie je dotknutý
a v prípade vzniku škody podľa tohto odseku je Komitent povinný túto škodu nahradiť.
2.4. Zodpovednosť za vady Tovaru.
2.4.1. V prípade vzniku nároku zo zodpovednosti za vady Tovaru uplatneného Zákazníkom
u Komisionára sa Komitent zaväzuje poskytnúť Komisionárovi všetku potrebnú súčinnosť,
a to najmä:
a. zabezpečiť okamžitú výmenu Tovaru Zákazníkovi v prípade vzniku nároku na výmenu
Tovaru,
b. zabezpečiť okamžitú opravu Tovaru Zákazníkovi v prípade vzniku nároku na opravu
Tovaru,
c. zabezpečiť vyhotovenie znaleckého posudku alebo iného odborného vyjadrenia
nevyhnutného na posúdenie nárokov zo zodpovednosti za vady Tovaru,
d. bezodkladne poskytnúť Komisionárovi sumu rovnajúcu sa nároku Zákazníka na zľavu
z ceny Tovaru v prípade vzniku nároku na zľavu z ceny Tovaru,
e. bezodkladne poskytnúť Komisionárovi sumu rovnajúcu sa nároku Zákazníka na vrátenie
kúpnej ceny Tovaru v prípade vzniku nároku na vrátenie kúpnej ceny Tovaru, najmä
v prípade odstúpenia Zákazníka od zmluvy o kúpe Tovaru,
f. uskutočniť akékoľvek iné úkony na žiadosť Komisionára, ktorých realizáciu môže Zákazník
požadovať v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov od Komisionára ako
predávajúceho Tovaru.
2.4.2. O nárokoch Zákazníkov zo zodpovednosti za vady Tovaru bude Komisionár bezodkladne
informovať Komitenta. Komitent sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr však v lehote troch (3) dní
poskytnúť Komisionárovi potrebnú súčinnosť a zabezpečiť všetku činnosť nevyhnutnú
pre splnenie povinnosti Komisionára ako povinného zo zodpovednosti za vady či iných
povinností spojených s predajom Tovaru.
2.4.3. Komitent sa zaväzuje, že odškodní Komisionára a nahradí mu všetko, čo musel Komisionár plniť
tretím osobám z dôvodu zodpovednosti za vady predaného Tovaru, titulom náhrady škody
spôsobenej Zákazníkovi alebo tretej osobe Tovarom a nahradiť Komisionárovi všetky náklady
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a škodu, ktorá Komisionárovi v tejto súvislosti vznikne. V prípade poškodenia dobrého mena
Komisionára v súvislosti s predajom Tovaru je Komitent povinný nahradiť Komisionárovi tiež
nemajetkovú ujmu, ktorá mu tým vznikla.
2.5. Vlastnícke právo k Tovaru.
2.5.1. Komitent vyhlasuje, že je vlastníkom Tovaru a nadobudol Tovar spôsobom v súlade s platnými
právnymi predpismi a žiadna iná osoba nemá žiadne iné právo (záložné, zádržné, užívacie,
vlastnícke alebo iné) k Tovaru, ktoré by ho obmedzovalo v možnosti jeho predaja, a zároveň
nebolo začaté žiadne exekučné konanie ani súdne alebo iné konanie, ktorého účinkom by bolo
obmedzenie práva Komitenta nakladať s Tovarom.
2.5.2. Vlastníkom Tovaru zostáva až do momentu jeho predaja Zákazníkovi Komitent.
2.5.3. Nebezpečenstvo škody na Tovare znáša Komitent, a to až do doby jeho predaja Komisionárom
Zákazníkovi, kedy prechádza na Zákazníka.
2.6. Vrátanie tovaru. Komitent nie je oprávnený žiadať od Komisionára vrátenie Tovaru počas trvania
Zmluvy. V prípade, ak nastane právny dôvod pre vrátenie Tovaru Komitentovi a ten si Tovar
určený na vrátenie neprevezme v lehote určenej Komisionárom v písomnej výzve (minimálna
lehota je 10 pracovných dní), je Komisionár oprávnený účtovať Komitentovi zmluvnú pokutu
vo výške 1 % z Minimálnej ceny podľa prílohy č. 1 Zmluvy vzťahujúcej sa k neprevzatému Tovaru.
V prípade vrátenia Tovaru podľa tohto odseku 2.6 eventuálne náklady spojené s vrátením
Tovaru (najmä prepravné náklady) znáša v plnom rozsahu Komitent.
2.7. Nebezpečenstvo škody. Komisionár nezodpovedá za nebezpečenstvo škody na prevzatom
Tovare ibaže by ku škode na tovare došlo úmyselným konaním Komisionára a nie je povinný
Tovar poistiť.
2.8. Zádržné právo. Komisionár má na zabezpečenie svojich nárokov zo Zmluvy zádržné právo
na Tovar, dokiaľ sa u neho nachádza.
2.9. Predajná cena. Predajnou cenou Tovaru sa rozumie kúpna cena, za ktorú Komisionár Tovar
ponúka Zákazníkom na svojich predajných miestach na predaj.
2.10. Minimálna cena. Minimálnou cenou Tovaru sa rozumie minimálna kúpna cena určená
Komitentom, za ktorú je Komisionár oprávnený Tovar na účet Komitenta predať Zákazníkovi.
3.
3.1.

PRÁVA A POVINNOSTI KOMISIONÁRA
Povinnosti. Komisionár je povinný:
a. skladovať Tovar dodaný Komitentom, ustanovenie článku 2 odsek 2.7 VOP je plne
aplikovateľné;
b. vyvíjať činnosti, v rámci svojej obchodnej siete, smerujúce k predaju Tovaru, pričom touto
činnosťou sa rozumie jednoduché ponúkanie Tovaru prostredníctvom jeho vystavenia
v predajni (Komisionár sa v žiadnom prípade nezaväzuje vyvíjať akékoľvek marketingové
aktivity na podporu predaja Tovaru);
c. riadne si plniť všetky svoje záväzky voči Komitentovi vyplývajúce zo Zmluvy,
d. poskytnúť Komitentovi všetku potrebnú súčinnosť za účelom plnenia jednotlivých
ustanovení Zmluvy.
3.2. Nepriame zastúpenie.
3.2.1. Komisionár je oprávnený Tovar predať Zákazníkovi vo svojom mene a na účet Komitenta, pričom
vo vzťahu k Zákazníkovi ako kupujúcemu je zmluvnou stranou Komisionár ako predávajúci.
3.2.2. Pre väčšiu jasnosť právneho režimu komisionálneho predaja sa ustanovuje, že Komisionár je len
predajným miesto vo vzťahu k Tovaru a inkasným miestom vo vzťahu k Predajnej cene; kúpna
cena, za ktorú Komisionár predá Tovar Zákazníkovi (Predajná cena podľa ustanovenia článku 2
odsek 2.9 VOP) patrí v plnom rozsahu Komitentovi (ja inkasovaná na jeho účet).
3.2.3. Týmto nie je nijako dotknutý nárok Komisionára na zaplatenie Odmeny podľa článku 5 odsek 5.1
VOP, s tým, že úhrada Odmeny sa uskutočňuje započítaním podľa VOP.
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3.3. Kúpna cena Tovaru.
3.3.1. Komisionár je oprávnený Tovar predať Zákazníkovi za kúpnu cenu podľa dohody so Zákazníkom
(Predajná cena podľa ustanovenia článku 2 odsek 2.9 VOP) a nie je viazaný príkazmi Komitenta;
minimálna Predajná cena musí byť v sume Minimálnej ceny.
3.3.2. Týmto nie je dotknutá povinnosť Komisionára zaplatiť Komitentovi Predajnú cenu za Tovary
predané Zákazníkom (Predajná cena podľa ustanovenia článku 2 odsek 2.9 VOP).
3.4. Práva. Komisionár má právo:
a. na riadne dodanie Tovaru Komitentom; všetky náklady spojené s dodávkou Tovaru
Komitentom Komisionárovi znáša výlučne Komitent,
b. vrátiť Tovar Komitentovi v prípade ak tento nezodpovedá podmienkam Zmluvy, týchto
VOP, všeobecne záväzným právnym predpisom alebo normám (vrátane technických
noriem a/alebo štandardov, aj takých, ktoré nie sú právne záväzné) alebo ak uplynula
doba jeho spotreby,
c. vrátiť Tovar Komitentovi ak nemôže svoj záväzok splniť sám, v takom prípade nie je
Komisionár povinný použiť na splnenie Zmluvy inú osobu,
d. použiť na splnenie Zmluvy inú osobu.
4.
4.1.

4.2.

PRÁVA A POVINNOSTI KOMITENTA
Povinnosti. Komitent je povinný:
a. riadne dodať Tovar Komisionárovi a odovzdanie Tovaru Komisionárovi potvrdiť podpisom
dodacieho listu a prípadne príslušných interných dokladov Komisionára,
b. umožniť Komisionárovi alebo ním poverenej osobe kontrolu preberaného Tovaru,
c. upozorniť Komisionára na osobitnú povahu Tovaru, ktorá si vyžaduje osobitné
zaobchádzanie, či poskytnutie osobitných informácií Zákazníkovi pri jeho predaji,
d. poskytovať Komisionárovi všetku súčinnosť nevyhnutnú na riadne plnenie povinnosti
Komisionára zo Zmluvy.
Práva. Komitent má právo:
a. na úhradu Predajnej ceny Tovaru za podmienok stanovených Zmluvou a týmito VOP
poníženej o Odmenu Komisionára prostredníctvom započítania pohľadávok oboch
Zmluvných strán podľa VOP
a
b. na podanie Vyúčtovania Komisionárom (§ 579 odsek 2 Obchodného zákonníka) v zmysle
Zmluvy.

5.
5.1.

FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY
Odmena. Odmenou sa rozumie odplata patriaca Komisionárovi za vykonávanie činnosti podľa
Zmluvy. Odmena Komisionára podľa Zmluvy je tvorená rozdielom medzi Minimálnou cenou
dohodnutou medzi Komisionárom a Komitentom a medzi Predajnou cenou dohodnutou medzi
Komisionárom ako predávajúcim a Zákazníkom ako kupujúcim (ďalej len „Odmena“).
Odmena podľa tohto odseku 5.1 je pohľadávkou Komisionára voči Komitentovi, ktorú
Komisionár vyúčtuje podľa ustanovení VOP.
5.2. Komisionálny predaj bez Odmeny.
5.2.1. Komisionár sa môže s Komitentom v Zmluve dohodnúť, že vykonáva činnosti komisionálneho
predaja bez nároku na Odmenu voči Komitentovi.
5.2.2. Pre väčšiu jasnosť právneho režimu komisionálneho predaj podľa tohto odseku 5.2 sa
ustanovuje, že v prípade dohody podľa pododseku 5.2.1 tohto odseku je Komisionár oprávnený
predávať Tovar len za presne stanovenú Minimálnu cenu (Predajná cena je zhodná s Minimálnou
cenou), a teda komisionálny predaj sa v tomto režimu uskutočňuje zo strany Komisionára
v prospech Komitenta bez nároku na akúkoľvek odplatu (Odmenu).
5.2.3. V prípade absencie dohody podľa pododseku 5.2.1 tohto odseku je výlučne na rozhodnutí
Komisionára a jeho obchodnej politike, v akej výške na komisionálnom predaji vygeneruje zisk;
ustanovenie o Minimálnej cene týmto nie je dotknuté.
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5.2.4. Vzhľadom na osobitnú povahu komisionálneho predaj podľa Zmluvy a VOP a spôsob dojednania
Odmeny Komisionára sa týmto v režime komisionálneho predaja podľa tohto odseku 5.2
vylučuje aplikácia ustanovenia § 577 Obchodného zákonníka in fine.
5.2.5. Toto ustanovenie odseku 5.2 je plne komfortné s cieľmi a povahou činnosti Komisionára ako
krajskej organizácie cestovného ruchu, ktorá prostredníctvom komisionálneho predaja
prezentuje výrobky miestnych (regionálnych) tvorivých subjektov.
5.3. Vznik nároku na Predajnú cenu. Nárok na zaplatenie Predajnej ceny za Tovar vzniká Komitentovi
dňom predaja Tovaru zo strany Komisionára Zákazníkovi podľa ustanovenia článku 2 odsek 2.5
pododsek 2.5.2 VOP s tým, že Komitent je oprávnený vystaviť faktúru na zaplatenie Predajnej
ceny na základe Vyúčtovania podľa odseku 5.4 tohto článku doručeného mu zo strany
Komisionára (v prípade nezdaniteľnej osoby sa aplikuje režim odseku 5.6 pododseku 5.6.2 tohto
článku).
5.4. Vyúčtovanie.
5.4.1. Komisionár v lehote do desiatich (10) pracovných dní po uplynutí každého kalendárneho
mesiaca trvania Zmluvy vykoná vyúčtovanie predaného Tovaru za uplynulý mesiac s uvedením
názvu a počtu predaného Tovaru, Predajnej ceny spolu s určením Odmeny Komisionára podľa
odseku 5.1 tohto článku ak je dohodnutá (ďalej len „Vyúčtovanie“); údaj o Odmene podlieha
utajeniu v režime obchodného tajomstva Komisionára a Komitent nie je oprávnený tento údaj
sprístupniť tretej osobe bez písomného súhlasu Komisionára.
5.4.2. V prípade, ak v príslušnom kalendárnom mesiaci nedôjde k predaju žiadneho Tovaru,
Vyúčtovanie Komisionár nezostavuje; v takom prípade vykoná Komisionár k rukám Komitenta
jednoduché oznámenie, že za príslušný kalendárny mesiac sa žiaden Tovar Zákazníkom nepredal.
5.5. Fakturácia Predajnej ceny.
5.5.1. V prípade ak je Komitent zdaniteľnou osobou (osoba registrovaná pre daňové identifikačné číslo
/DIČ/), je Komitent povinný oproti prijatému Vyúčtovaniu od Komisionára vystaviť
Komisionárovi daňový doklad (faktúru) na zaplatenie Predajnej ceny za dodaný Tovar podľa
ustanovenia článku 2 odsek 2.9 VOP. Komisionár je oprávnený zadržiavať platbu Predajnej ceny
až do momentu doručenia daňového dokladu podľa tohto pododseku 5.5.1; Komisionár počas
doby zadržovania platby nie je v omeškaní s úhradou kúpnej ceny za dodaný Tovar.
5.5.2. V prípade, ak Komitent nie je zdaniteľnou osobou (osoba neregistrovaná pre daňové
identifikačné číslo /DIČ/) Komitent nevystavuje Komisionárovi daňový doklad na zaplatenie
Predajnej ceny za dodaný Tovar podľa ustanovenia článku 2 odsek 2.9 VOP a pokladom
pre poukázanie Predajnej ceny za dodaný Tovar je Vyúčtovanie vyhotovené Komisionárom.
5.6. Splatnosť Predajnej ceny.
5.6.1. Zdaniteľná osoba. Faktúra Komitenta na zaplatenie Predajnej ceny za dodaný Tovar podľa
ustanovenia článku 2 odsek 2.9 VOP je splatná v lehote štrnásť (14) kalendárnych dní odo dňa
jej vystavenia, pričom Komitent je povinný doručiť Komisionárovi túto faktúru minimálne
v lehote desať (10) kalendárnych dní pred uplynutím lehoty splatnosti faktúry. V prípade
omeškaného doručenia faktúry sa jej splatnosť posúva o počet dní omeškania, s tým,
že minimálna dĺžka splatnosti faktúry je desať (10) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
5.6.2. Nezdaniteľná osoba. Komisionár je povinný poukázať Komitentovi sumu zodpovedajúcej
Predajnej cene za dodaný Tovar podľa ustanovenia článku 2 odsek 2.9 VOP v lehote
do dvadsiatich (20) pracovných dní po uplynutí každého kalendárneho mesiaca trvania Zmluvy,
v ktorom vznikol Komitentovi nárok na zaplatenie Predajnej ceny od Komisionára.
5.7. Fakturácia Odmeny. Súčasťou Vyúčtovania podľa odseku 5.4. pododseku 5.4.1 tohto článku je
aj faktúra Komisionára na zaplatenie Odmeny.
5.8. Splatnosť Odmeny. Faktúra Komisionára na zaplatenie Odmeny podľa odseku 5.1 tohto článku
je splatná v lehote dvadsať (20) kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia, pričom dátum
vystavenia je zhodný s dátumom vyhotovenia Vyúčtovania.
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5.9. Spôsob plnenia záväzkov započítaním.
5.9.1. Komitent splní svoj záväzok zaplatiť Komisionárovi jeho Odmenu započítaním svojej pohľadávky
na zaplatenie Predajnej ceny oproti pohľadávke Komisionára na zaplatenie Odmeny v zmysle
Vyúčtovania a jeho faktúry podľa odseku 5.8 tohto článku.
5.9.2. Zdaniteľná osoba. K započítaniu podľa pododseku 5.9.1 tohto odseku dôjde pri zdaniteľnej
osobe (automaticky) doručením daňového dokladu (faktúry) podľa odseku 5.6 pododseku 5.6.1
tohto článku zo strany Komitenta k rukám Komisionára. Týmto doručením sa má za to, že došlo
k započítaniu pohľadávok Zmluvných strán podľa pododseku 5.9.1 tohto odseku.
5.9.3. Nezdaniteľná osoba. K započítaniu podľa pododseku 5.9.1 tohto odseku dôjde pri nezdaniteľnej
osobe (automaticky) doručením faktúry Komisionára podľa odseku 5.7 k rukám Komitenta.
Týmto doručením sa má za to, že došlo k započítaniu pohľadávok Zmluvných strán podľa
pododseku 5.9.1 tohto odseku.
5.9.4. Stretnutie sa pohľadávok. Započítaniu podľa tohto odseku 5.9 neprekáža, ak v momente
ku ktorému má dôjsť k započítaniu nie sú obe vzájomné pohľadávky Zmluvných strán určené
na započítanie splatné; pre účely započítania podľa tohto odseku 5.9 sa týmto obe pohľadávky
považujú k momentu, ku ktorému má dôjsť k započítaniu podľa pododseku 5.9.2 a/alebo 5.9.3
tohto odseku za splatné; (pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany súhlasia
so započítaním splatných pohľadávok na nesplatné pohľadávky oboch Zmluvných strán).
5.10. Osobitné ustanovenia k započítaniu. Komisionár je oprávnený vykonať jednostranné
započítanie aj akejkoľvek inej svojej pohľadávky ako pohľadávky na zaplatenie Odmeny
(vrátane pohľadávky získanej postúpením alebo inou formou nadobudnutia pohľadávkou
alebo pohľadávke uplatňovanej voči Komisionári ako poddlžníkovi) voči pohľadávke Komitenta
na zaplatenie Predajnej ceny. Komitent nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek jeho
pohľadávku voči pohľadávkam Komisionára, okrem započítania podľa odseku 5.9 tohto článku.
5.11. Bezhotovostný platobný styk. Všetky platby podľa Zmluvy a týchto VOP sa budú uskutočňovať
bezhotovostne na bankové účty uvedený v záhlaví Zmluvy a týchto VOP alebo preukázateľne
oznámené medzi Zmluvnými stranami.
5.12. Nakladanie s pohľadávkami. Komitent nie je oprávnený postúpiť a/alebo založiť akúkoľvek
pohľadávku voči Komisionárovi na tretiu osobu/v prospech tretej osoby bez predchádzajúceho
písomného súhlasu Komisionára. Komisionár je naproti tomu oprávnený prípadné pohľadávky
voči Komitentovi postúpiť a/alebo založiť aj bez jeho súhlasu.
5.13. Zmluvná pokuta. V prípade omeškania Komitenta (aj nezavineného) s úhradou pohľadávky
Komisionára je Komisionár oprávnený požadovať od Komitenta zaplatenie zmluvnej pokuty
vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania Komitenta s platením jeho pohľadávky.
Komisionár je oprávnený vyúčtované zmluvné pokuty započítať jednostranným úkonom
na oprávnené splatné i nesplatné pohľadávky Komitenta voči Komisionárovi.
6.
6.1.
6.2.

6.3.

TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY
Doba neurčitá. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, minimálne na obdobie tridsať (30) dní
odo dňa jej uzatvorenie.
Výpoveď. Ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená Zmluvu vypovedať bez udania dôvodu,
a to s jedno (1) mesačnou výpovednou dobou, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane. Výpoveď
môže byť zo strany Komitenta vykonaná po uplynutí minimálnej doby trvania Zmluvy podľa
odseku 6.1 tohto článku; toto obmedzenie sa na Komisionára nevzťahuje.
Odstúpenie. Komisionár je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade porušenia ktorejkoľvek
povinnosti Komitenta v zmysle Zmluvy a/alebo týchto VOP, s tým, že odstúpenie od Zmluvy je
účinné dňom jeho doručenia Komitentovi. Za podstatné porušenie povinnosti Komitenta sa
považuje najmä, ale nie výlučne:
i. porušenie povinnosti podľa článku 2 odsek 2.2 VOP,
ii. porušenie povinnosti podľa článku 2 odsek 2.4 VOP,
iii. porušenie povinnosti podľa článku 2 odsek 2.5 pododsek 2.5.1 VOP,
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6.4.

iv. porušenie povinnosti podľa článku 4 odsek 4.1 VOP a
v. porušenie povinnosti podľa článku 5 odsek 5.5 pododsek 5.5.1 VOP.
Odstúpením od Zmluvy alebo jej výpoveďou nie je dotknutý nárok Komisionára na Odmenu
a na náhradu takto spôsobenej škody. Bezodkladne po uplynutí výpovednej doby alebo doručení
odstúpenia vykoná Komisionár Vyúčtovanie za posledný hoc aj neukončený kalendárny mesiac.

7.
OSTATNÉ USTANOVENIA
7.1. Rozhodné právo.
7.1.1. Na základe zhodného prejavu vôle oboch Zmluvných strán podľa ustanovenia § 9 zákona
č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov
(ďalej aj len ako „ZMPS“) ako aj v súlade s článkom 3. bod 1. Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady č. 593/2008 o práve rozhodnom pre zmluvné záväzky (Rím I) sa záväzkovoprávne vzťahy
založené Zmluvou (vrátane akcesorických právnych vzťahov, zodpovednostných právnych
vzťahov a právnych vzťahov z bezdôvodného obohatenia), forma zmluvy, platnosť zmluvy ako aj
právne následky jej prípadnej neplatnosti spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky,
bez zreteľa na jeho kolízne normy.
7.1.2. Právne vzťahy založené Zmluvou sa riadia ustanovením Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov a v jeho rámci ustanoveniami Občianskeho zákonníka
č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi. V prípade, ak je Komitent
subjektom, na ktorého sa nevzťahuje osobný rozsah aplikácie Obchodného zákonníka podľa
ustanovenia § 261 Obchodného zákonníka, má sa za to, že medzi Zmluvnými stranami došlo
uzatvorením Zmluvy k dohode podľa ustanovenia § 262 odsek 1 Obchodného zákonníka
o spravovaní právneho vzťahu založeného Zmluvou režimom Obchodného zákonníka; v prípade
ak by bol Komitent považovaný vo vzťahu ku Komisionárovi za spotrebiteľa táto dohoda ostáva
v platnosti do tej miery pokiaľ je pre Komitenta výhodnejšie spravovať sa ustanoveniami
Obchodného zákonníka oproti normám Občianskeho zákonníka.
7.2. Právomoc. Zmluvné strany si podpisom Zmluvy na prejednanie prípadných vzájomných sporov
z právnych vzťahov založených touto zmluvou alebo priamo zákonom na základe tejto zmluvy
a/alebo súvisiacich so Zmluvou v zmysle ustanovenia § 37e ZMPS ako aj v súlade s článkom
23. bod 1. Nariadenia Rady č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozhodnutí
v občianskych a obchodných veciach výslovne vo forme prorogačnej doložky volia právomoc
súdov Slovenskej republiky.
7.3. Výklad pojmov. Slovné pojmy, ktoré nie sú inak definované v Zmluve alebo týchto VOP, majú
význam, ktorý je im pridelený vo všeobecne záväzných právnych predpisoch SR. Slovné pojmy,
ktoré nie sú definované v žiadnom platnom a účinnom všeobecne záväznom právnom predpise
Slovenskej republiky majú význam, ktorý sa im obvykle prikladá v obchodnoprávnych vzťahoch,
vždy však s prihliadnutím na Zmluvnými stranami sledovaný hospodársky účel (kauzu) Zmluvy.
7.4. Doručovanie. Pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak, všetky oznámenia alebo iná komunikácia
podľa alebo v súvislosti so Zmluvou (ďalej len „oznámenie“) musí byť vyhotovená písomne
a doručovaná druhej Zmluvnej strane prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa,
elektronickou poštou alebo osobne na korešpondenčné údaje Zmluvných strán uvedené
v záhlaví Zmluvy. Za deň alebo čas doručenia oznámenia sa považuje:
a) ak sa doručuje prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, deň prevzatia
zásielky obsahujúcej oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou. Oznámenie sa považuje
za doručené prijímajúcej Zmluvnej strane aj okamihom vrátenia zásielky odosielajúcej
Zmluvnej strane z dôvodu „adresát neznámy“, „zásielka neprevzatá v odbernej lehote“,
„adresát nezastihnutý“, „adresát požiadal o doposielanie“, alebo z akéhokoľvek iného
dôvodu;
b) ak sa doručuje elektronickou poštou, deň alebo čas, kedy bolo odosielajúcej Zmluvnej
strane doručené elektronické potvrdenie o doručení, resp. prečítaní e-mailovej správy
obsahujúcej oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou (elektronická forma doručovania
sa považuje za splnenie požiadavky na písomnú formu doručovania);
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c) ak sa doručuje osobne, deň alebo čas prijatia oznámenia prijímajúcou Zmluvnou stranou,
Zmena údajov. Komitent je povinný písomne oznamovať Komisionárovi každú zmenu jeho
identifikačných údajov uvedených v záhlaví Zmluvy, a to v lehote najneskôr troch (3) dní
odo dňa, kedy nastala zmena niektorého z týchto údajov. V prípade, že si Komitent povinnosť
podľa tohto odseku nesplní, alebo sa dostane do omeškania s jej splnením v čase, kedy mu
Komisionár zašle oznámenie podľa Zmluvy alebo týchto VOP, Komitent v celom rozsahu
zodpovedá za to, že sa neoboznámil s obsahom oznámenia odosielaného Komisionárom podľa
Zmluvy alebo týchto VOP a má sa za to, že nastali účinky náhradného doručenia.
7.6. Osobné údaje. Komitent, ak je fyzickou osobou a súčasne fyzická osoba, ktorá koná za Komitenta
vedome vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov zo strany Komisionára
na stanovené účely, vrátane získavania osobných údajov kopírovaním, skenovaním alebo iným
zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií, získavania osobných údajov aj od inej
osoby, spracúvania osobných údajov v informačnom systéme, sprístupňovania a poskytovania
osobných údajov tretím stranám.
7.7. Platnosť. Zmluva nadobúda platnosť dňom uzatvorenia oboma Zmluvnými stranami.
7.8. Účinnosť. Komisionár je v zmysle § 2 odsek 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov povinnou osobou. Zmluva nadobúda účinnosť dňom uzatvorenia oboma
Zmluvnými stranami nakoľko podlieha podľa § 5a odsek 3 zákona tzv. povinnej notifikácii,
čo znamená, že na webovom sídle Komisionára je potrebné zverejniť informáciu o jej uzatvorení.
Ustanovenie § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov sa
pre účely účinnosti takejto zmluvy nepoužije.
7.9. Oddeliteľnosť. Ak by ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy a/alebo VOP bolo považované súdom alebo
správnym orgánom za úplne alebo čiastočne neplatné, odporovateľné, nevymožiteľné alebo
nerozumné, bude v rozsahu tejto neplatnosti, odporovateľnosti, nevymožiteľnosti alebo
nerozumnosti považované za oddeliteľné a ostávajúce ustanovenia Zmluvy a/alebo VOP
a zostávajúca časť tohto ustanovenia si zachová platnosť a plnú účinnosť
7.10. Zachovanie účinnosti a prechod práv. VOP platia aj po ukončení zmluvného vzťahu medzi,
a to až do úplného vysporiadania vzájomných nárokov Zmluvných strán, vzniknutých
zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Práva a povinnosti zo Zmluvy a VOP prechádzajú
na právnych nástupcov Zmluvných strán. Komitent nie je oprávnený previesť práva
a povinnosti zo Zmluvy a VOP na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu
Komisionára.
7.11. Súčasť Zmluvy. VOP sú v zmysle § 273 odsek 1 Obchodného zákonníka tvoria časť obsahu
Zmluvy.
7.12. Účinnosť VOP a zverejnenie VOP. VOP nadobúdajú účinnosť voči všetkým Komitentom.
VOP boli zverejnené a nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 8. februára 2016
7.5.

V

, dňa

Ing. Ondrej Bernát
predseda
Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj
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