
komisionárska zmluva
uzatvorená v zmysle § 577 a nasl. Obchodného zákonníka

(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov)

medzi

1. !p§HDQ!]E DEJEUNF,R s.r.o.
so sídlom: Tomášikova23lD,821 01 Bratislava 2
adresa pre korešpondenciu: P. O, Box 109, 820 05 Bratislava 25

9y!a oryávnená konat'v men-ispoióčnosti: Ing. Štefan Petrík
ICO: 313 966 74,DICz 202032t864, IC DPH: SK 2020321864
bankové spojenie: Ludová banka, a.s., č, účtu: 411 0023 7031 3100
tel.:02l55 56 70 79,55 56 70 80, faxz 02l55 56 70 81
registrácia: Okresný súd BratislavaI, oddiel: Sro, vložka č.: 9085/ B
e-mail: obchod@chequedej euner. sk
(ďalej \en rrkomisionár")
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l. I.
preambula

1. Podťa § 152 ods. 1 zákona ě.31112001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
(ďalej Len ,,ZP") je komitent povinný zabezpečovať svojim zamestnancom vovšetkych
zmenách stravovanie zodpovedaj úce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo
v ich blízkosti.
2. Podťa § 152 ods. 2 ZP komitent zabezpečuje stravovanie podťa odseku 1 najmá podávaním
jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancorri u priebehu
Pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadeni, v stravovacom zariadeii iného
zamestnávateťa alebo zabezpeči 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.

čt. rr.
Predmet zmluvy

1. Komisionar sa zavázuje, 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 jeáálnych
kuPÓnov oznaČených logom ,,chéque déjeuner" a nápisom jedálny kupón (d;alej len ,;edalny
kuPÓn") podťa tejto zmluvy komitentovi. Komitent sa zavázuje zaplatiť mu za to Óaptatu
v zmysle článku VI. tejto zmluvy.
2. Na základejedálnych kupónov bude poskytované stravovanie zamestnancom komitenta vo
vYbraných stravovacích zariadeniach. Vybraným stravovacím zariadením sa pre účely tejto
zmluvy rozumie zariadenie s viditefne umiestnenou etiketou (najlepšie na vchode), nóra
obsahuje označenie ,,chéque déjeuner - jedálny kupón...
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3. V stravovacích zariadeniach bude poskytované jedlo v cene rovnajúcej sa nominálnej
hodnote vyznačenej na jedálnorn klrpóne. V pdpade, že si zamesfiranec konritenía vyberie
v stravovacích zariadeniach zjedálneho lístka jedlo, ktorého cena bude vyššia ako je
nominálna hodnota vymačená na jedálnom kupóne, je povinný uhradiť rozdiel medzi
nominálnou hodnotou jedálneho kupónu a cenou konzumovaného jedla v hotovosti, Ak
zamestnanec neodoberie stravu v plnej nominálnej hodnote jedálneho kupónu, nemá narok na
vrátenie hotovosti, ale príslušné stravovacie zafiadetrie mu ponúkne vhodný sortiment
doplnkových jedál a nealkoholických nápojov.
4. Nominálna hodnota-,jedálneho kupónu, ktorá zodpovedá zásadám správnej výživy, je
stanovená vo výške .....J:^._*. Sk,

čl. ilt.

1. Jedálny kupón nemá charakter o"*ť,irtÍ';rlr*ffiťřa je určený najmá na úhradu jedného
teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja v nominálnej hodnote na ňorn vyznačenej, vo
vybraných stravovacích zariadeniach.
2. Jedálny kupón bude komisionar vydávať komi.tentovi v počte a nominálnej hodnote podťa
jeho objednávky. Nominá|nahodnota jedálneho kupónu predstavuje cenu jedla.
3. Jedálny kupón je označený nominálnou hodnotou, kalendárnym rokom jeho piatnosti,
číselnýrn alebo čiarkovým kódom, termoaktívnym bodorn a vodotlačou.

čt. rv.
Práva a povinnosti komisionára

1. Konúsioniir je povinný odovzdať v deň podpísania tejto zmluvy komitentovi vzar
obiednávky jedálnych kupónov azoznam vybraných stravovacícb zariadení, ktoré bude
v priebehu platnosti tejto zmluvy aktualizovat'.
2. Komisionár je povinný zabezpečovať tlač jedálnych kupónov na svoje náklady.
3. Komisionár je povinný vytlať komitentovi jedálne kupóny v objednanom množstve
a nominálnych hodnoách spolu s fakturou do 3 dní odo dňa obdržania písomnej objednávky.
4. Komisionár na písomnú žiadosť komitenta, oznaéi jedálne kupóny jeho obchodným
menom, alebo iným symbolom. Ďalej komisionár na žiadostl komitentá vynaloží všetko úsilie,
za ÚČelom rozšírenia zoznamu vybrarrých stravovacích zariadeni o stravovacie zariadenie
označené komitentom.

čl. v.
Práva a povinnosti komitenta

1. Komitent má povinnosť uhradiť fakturu za dodané jedálne kupóny v zmysle článku V.,
ods. 3, tejto zmluvy v lehote splatnosti, tj. do 14 dní od dodania jedálnych kupónov.
2. Komitent je povinný poskytnúť informácie svojim zamestnancom o stravovacích
zariadeniach, vktoqých budú odoberať stravu na zéklade jedálnych kupónov, ako aj
o informáciách obsiahnut}ch v članku II., ods. 2,3,4, a člrinku V., ods. 3, tejto zmluvy.
3. Po uplynutí doby platnosti jedálneho kupónu má komitent právo vrátiť komisionárovi
neplatnó jedalne kupóny, avšak najneskór do 20. januara roka nasledujúceho po roku
vyznaČenom na jedálnom kupóne. Za takto vrátené jedálne kupóny komisionár uhradí
komitentovi do 15 dní od ich wátenia zodpovedajúcu peňažnú §umu, tj. sumu rovnajúcu sa
nominálnej hodnote jedálneho kupónu, násobenú počtom odovzdaných neplatných jedáinych
kupónov.
4. Komitent je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť komisionárovi,všetky
zmeny údajov, ktoré poskytol komisioniárovi pre účely tejto zmluvy.

,tKFA



Cl. vI.
Platobné podmienky J J.

1. Komitent je povinný platiť komisionárovi odplatu vo výške .|l.,.!.iznominálrrej hodnoty
prevza§ch jedálnych kupónov, nie však menej ako 200,- Sk pri každej objednávke.
2. VýŠka odpla§ v zrnysle tohto článku, ods. 1, bude upravená o daň z pridanej hodnoty.
3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že komisionár je oprávnený 1 x ročne zvýšiť výšku
odplaty dohodnutú vzmysle tohto članku, ods. 1, vprípade, ak dójde kvzrastu cien na
základe miery inflácie určenej príslušným indexom vydaným Štatistickým úradom Slovenskej
republiky. V tomto prípade je..komisionár oprávnený zvýšiť výšku odplaty o skutočný nárast
príslušného indexu r,ydaného Štatistickým úradom S lovenskej republiťy.

čl" vII.

1. Táto zmluva sa uzaw*ára na dobu,".Í;,ťu 
ZmluvY

2. zmltlva zanlká písomnou dohodou zrnluvných strán, alebo uplynutím 3 mesačnej
výpovednej lehoty. Písomnú výpoveď je oprávnená dať ktorakoťvek zmluvná strana.
Výpovedná lehota začína piynúť pryým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, vktorom
bola výpoveď doručená druhej strane. Povinnosť dcručit' výpoveď sa splní, len čo adresát
pís<lmnosť pfevezme, alebo len čo ju pošta wátila odosielateťovi ako nedoručiteťnú a adresát
svojím konaním, alebo opomenutím doručenie písomnosti zmať'l. Úeinty doručenia nastanú
a.j r,tedy, ak adresát prijatie písomnosti odmietne.

čt. vrrr.
Záverečné a prechodné ustanovenia

|. ZmIuvaje platná a účinná dňom jej podpisu oboch zmluvných strán, atým sa rušia všetky
predchádzajúce doj ednania medzi kornitentorn a komisionárom.
2. Táto zmiuva má 3 strany a je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zo
zmluvných strán.
3. Na vďahy neupravené touto zmluvou sa primerarre použijú pdslušné ustanovenia
obchodného zákonníka.
4. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, oboznámili sa sjej obsahom aako prejav ich
strobodnej avéňnej vóle, túto vlastnoručne podpisujú.
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