
 

Mandátna zmluva  

 
uzatvorená podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 

č. mandanta :        č. mandatára : 

 

medzi 

 
Mandant:    Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Sídlo:     Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava  
Právna forma :   akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri 

    Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B 

zastúpený:   Ing. Alan Sitár, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
     Ing. Ivan Sekerka, člen predstavenstva  

IČO:     35919001  .  
DIČ:     202l937775  
IČ DPH:   SK 2021937775  
Bankové spojenie:   Všeobecná úverová banka, a.s.  

Číslo účtu:    2657833751/0200  
 
(ďalej len "mandant")  

 
a 

 

Mandatár:       ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. 

Sídlo:  Holubyho 1/A, 811 03 Bratislava 

Právna forma :      akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  

Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1997/B 

Zastúpený :      Ing. Anna Ježová, podpredseda predstavenstva 

IČO:    35 758 601 

DIČ:  2020273134 

IČ DPH:  SK 2020273134 
Bankové spojenie:   Tatra Banka Bratislava 

Číslo účtu:   2626530192/1100 

 

(ďalej len "mandatár")  

 

 

 

Článok 1 

Predmet zmluvy 

 

(1) Predmetom zmluvy je záväzok mandatára zabezpečiť predaj a distribúciu nálepiek, 

ktorými sa preukazuje zaplatenie úhrady na rok 2011 za užívanie pozemných 

komunikácií v súlade s § 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 

(cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „nálepky“) v mene a na účet 

mandanta a záväzok mandanta mu za to zaplatiť odplatu.  

 

(2) Pre tento účel mandant udeľuje mandatárovi plnomocenstvo na všetky právne úkony, 

ktoré bude mandatár v mene a na účet mandanta vykonávať na základe tejto zmluvy. 



 

 

Článok 2 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

(1) Všeobecné povinnosti mandatára pri plnení predmetu zmluvy: 

a) Mandatár je pri zabezpečovaní predaja a distribúcie nálepiek povinný 

postupovať s odbornou starostlivosťou, dbať o záujmy mandanta a je viazaný  

pokynmi mandanta. 

b) Mandatár je pri  predaji a distribúcii nálepiek povinný postupovať tak, aby 

zabezpečil  zodpovedný výber svojich zamestnancov, ako aj tretích osôb, 

prostredníctvom ktorých zabezpečuje predaj nálepiek. 

c) Mandatár je povinný umožniť vykonanie kontroly osobám povereným 

mandantom, ktorí sa preukážu platným plnomocenstvom na výkon kontroly 

vystaveným štatutárnym orgánom mandanta s notársky osvedčenými podpismi 

na plnomocenstve, a spolupracovať s nimi pri výkone kontroly, najmä predložiť 

zmluvy uzavreté s osobami, prostredníctvom ktorých zabezpečuje plnenie podľa 

tejto zmluvy, umožniť prehliadku tých skladovacích priestorov, v ktorých sú 

uskladnené nálepky, predajných miest a kontrolu zásob podľa evidencie 

mandatára. O výsledku kontroly sa spíše podľa druhu kontroly záznam, v ktorom 

budú uvedené skutočnosti zistené pri kontrole. Tento záznam vlastnoručne 

podpíšu osoby zúčastnené na kontrole. Záznam sa vyhotoví v dvoch 

vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu po jednom vyhotovení. Vzor Záznamu 

o vykonaní fyzickej kontroly nálepiek tvorí Prílohu č. 4a. Vzor Záznamu 

o vykonaní účtovnej kontroly nálepiek tvorí Prílohu č. 4b. 

d) Mandatár je povinný mať zabezpečené svoje záväzky, ktoré vzniknú z tohto 

zmluvného vzťahu pre prípad ich nesplnenia vo forme bankovej záruky alebo 

poistenia proti insolventnosti do výšky 1 400 000,- EUR (slovom: 

jedenmilónštyristotisíc eur) v prospech mandanta, pričom existenciu tohto 

zabezpečenia je povinný preukázať najneskôr do 7 dní od uzavretia tejto zmluvy. 

Splnenie tejto povinnosti má charakter rozväzovacej podmienky podľa § 36 

Občianskeho zákonníka a jej nesplnením v lehote podľa predchádzajúcej vety 

zmluva zaniká.   

e) Mandatár je povinný poistiť prevzaté nálepky v prospech mandanta pre prípad 

ich straty, zničenia, poškodenia, odcudzenia alebo znehodnotenia na vlastné 

náklady.   

f) Mandatár je povinný oznámiť mandantovi všetky jemu známe skutočnosti, 

ktoré sa  môžu dotýkať jeho záujmov. 

 

 

 

(2) Výdaj a vrátenie nálepiek: 

 

a) Mandatár požiada o vydanie nálepiek zo strany mandanta na základe písomnej 

objednávky, v ktorej uvedie požadovaný počet kusov jednotlivých druhov 

nálepiek. 

b) Mandatár je povinný pri stanovovaní počtu kusov jednotlivých druhov nálepiek 

postupovať s odbornou starostlivosťou tak, aby tento zodpovedal reálne 

očakávanému počtu kusov predaných nálepiek, a tiež prípadnému nárastu, resp. 

poklesu ich predaja. Ustanovenie čl. 2 ods. 4 písm. i) tým nie je dotknuté.  



 

c) Mandant je povinný vydať mandatárovi nálepky v zmysle objednávky podľa čl. 

2 ods. 2 písm. a) do troch pracovných dní odo dňa doručenia písomnej 

objednávky zo strany mandatára. 

d) Počet kusov jednotlivých nálepiek požadovaných mandatárom na výdaj môže 

mandant znížiť. Zníženie počtu kusov jednotlivých nálepiek podľa 

predchádzajúcej vety nie je porušením povinností zo strany mandanta. 

e) Každý výdaj nálepiek sa uskutoční podpísaním „Preberacieho protokolu“, kde 

sa uvedú vydané kusy nálepiek, ich nominálne hodnoty, ich serióvé čísla, dátum 

a poradové číslo protokolu. Podpísanie Preberacieho protokolu sa považuje za 

prevzatie nálepiek. Podpísaním Preberacieho protokolu mandatár osvedčuje 

súlad údajov v ňom uvedených so stavom fyzicky prevzatých nálepiek. 

f) Mandatár prevezme   nálepky osobne, prokuristom alebo na to poverenou alebo 

splnomocnenou osobou s notársky overeným podpisom na plnomocenstve. 

g) Nálepky, ktoré mandatár nepredal, tj. nevykázal ako predané v súlade s čl. 3 

ods. 1, alebo ktorých predaj nepredpokladá, je oprávnený vrátiť mandantovi 

kedykoľvek. Ustanovenia čl. 2 ods. 2 písm. h) a i)  a čl. 8 ods. 3 tým nie sú 

dotknuté. 

h) Mandant neprevezme naspäť nálepky, na ktorých je vpísané evidenčné číslo 

vozidla okrem nálepiek, u ktorých došlo k poškodeniu pri ich nalepovaní. Danú 

skutočnosť je distribútor povinný ohlásiť v príslušnom mesiaci. 

i) Nepredané ročné nálepky je mandatár povinný vrátiť do 10.12.2011 a časovo 

obmedzené nálepky do 31.01.2012. Po týchto termínoch mandant nie je povinný 

nálepky prevziať. Mandatár je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 

celkovej nominálnej hodnoty nálepiek, ktoré po týchto termínoch neboli 

vykázané ako predané podľa čl. 3 ods. 1 a neboli ani vrátané z akéhokoľvek 

dôvodu na strane mandatára ako nepredané. Mandatár je povinný  zaplatiť 

zmluvnú pokutu na základe faktúry vystavenej mandantom a to v lehote 

splatnosti do 21 dní odo dňa doručenia faktúry mandatárovi. Ustanovenia čl. 6 

platia primerane. 

j) Mandant nevyúčtuje mandatárovi zmluvnú pokutu podľa predchádzajúceho 

bodu v prípade, ak mandatár preukáže odcudzenie nepredaných nálepiek. 

Mandatár je povinný oznámiť mandantovi odcudzenie nálepiek do dvoch dní 

odo dňa, keď sa o ich odcudzení dozvedel a zároveň predložil doklad 

preukazujúci oznámenie o odcudzení nálepiek príslušnému orgánu podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území 

Slovenskej republiky. Následne je mandatár povinný preukázať odcudzenie 

nálepiek rozhodnutím príslušného orgánu, ktorý začal konať vo veci odcudzenia 

nálepiek na základe oznámenia mandatára. Mandatár zodpovedá mandantovi za 

škodu, ktorá mu odcudzením nálepiek vznikla do výšky zodpovedajúcej 

nominálnej hodnote odcudzených nálepiek.  

k) Každé vrátenie nálepiek sa uskutoční podpísaním „Odovzdávacieho protokolu“, 

kde sa uvedú vrátené kusy nálepiek, ich nominálne hodnoty, ich seriové čísla, 

dátum a poradové číslo protokolu. 

l) Najneskôr do 10 dní po uplynutí doby, na ktorú je zmluva uzavretá, zmluvné 

strany spíšu „Záverečný protokol“, ktorého obsahové náležitosti sú uvedené 

v Prílohe č. 3 a svojim podpisom potvrdia správnosť údajov v ňom uvedených. 

Záverečný protokol má deklaratórny charakter.  

 

 

 



 

(3) Distribúcia nálepiek 

 

a) Distribúcia nálepiek spočíva najmä v prevoze nálepiek po prevzatí od mandanta 

do miesta určeného mandatárom, v uskladňovaní nálepiek v trezore, v 

zabezpečovaní ich ochrany  a v ich prevoze na predajné miesta. 

b) Na účel uvedený v bode a) tohto odseku mandatár vyhlasuje, že je osobou, 

ktorej bola udelená licencia na prevádzkovanie bezpečnostnej služby 

spočívajúcej vo výkone fyzickej ochrany podľa zákona č. 473/2005 Z.z. 

o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o prevádzkovaní bezpečnostných služieb“) alebo na 

základe právneho predpisu platného v čase vydania licencie.  

c) Činnosťami súvisiacimi so zabezpečovaním distribúcie nálepiek sú činnosti ako 

ich evidencia, kontrola, manipulácia s nimi a ďalšie činnosti potrebné na 

zabezpečenie distribúcie nálepiek. 

d) V prípade akútnej potreby dodania nálepiek v zmysle požiadavky predajného 

miesta je mandatár povinný distribúciu zabezpečiť najneskôr do 48 hodín od 

vzniku tejto potreby. 

e) Pri zabezpečovaní prevozu nálepiek je mandatár povinný zabezpečiť, aby boli 

vo vozidle stále prítomní dvaja zamestnanci, pričom počas preberania nálepiek 

od mandanta alebo odovzdávania nálepiek na Predajnom mieste, kedy jeden 

zo zamestnancov tieto preberá alebo odovzdáva, druhý zo zamestnancov je 

povinný zabezpečovať ochranu zvyšku prepravovaného množstva nálepiek 

v uzamknutom vozidle. 

 

 

 

(4) Predaj nálepiek: 

 

a) Predaj nálepiek zabezpečuje mandatár sám alebo prostredníctvom tretích osôb 

oprávnených na podnikateľskú činnosť. 

b) Mandatár je povinný upraviť vzťahy s osobami, prostredníctvom ktorých 

zabezpečuje predaj nálepiek uzavretím mandátnej zmluvy primerane podľa tejto 

zmluvy. Uzatvorenie kúpnej zmluvy v akejkoľvek forme medzi mandatárom 

a predajným miestom je neprípustné, okrem prípadov, keď si predajné miesto 

zakúpi diaľničnú nálepku pre vlastnú potrebu. 

c) Mandant je povinný zabezpečiť predaj nálepiek na významných predajných 

miestach hraničných priechodoch, čerpacích staniciach a inde v SR aj mimo 

územia SR. Mandatár je povinný splnenie tejto povinnosti zabezpečiť najneskôr 

do 7 dní od uzavretia tejto zmluvy a splnenie preukázať predložením Zoznamu 

osôb a predajných miest mandantovi, v ktorom mandatár uvedie svoje predajné 

miesta a predajné miesta osôb, prostredníctvom ktorých zabezpečuje plnenie 

podľa tejto zmluvy. Táto podmienka má povahu rozväzovacej podmienky podľa 

§ 36 Občianskeho zákonníka, preto jej nesplnením v lehote uvedenej 

v predchádzajúcej vete zmluva zaniká. Zoznam osôb a predajných miest 

obsahuje: obchodné meno osoby, prostredníctvom ktorej sa predaj a distribúcia 

zabezpečuje, označenie predajného miesta s uvedením presnej adresy 

a kontaktnej osoby, vrátane telefónneho čísla. Zmeny v zozname je mandatár 

povinný písomne nahlásiť mandantovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 

troch pracovných dní odo dňa, kedy zmena nastala.  



 

d) Predajom sa rozumie odovzdanie nálepky užívateľovi pozemnej komunikácie 

a prevzatie peňažnej sumy zodpovedajúcej nominálnej hodnote nálepky, 

uskutočnené predajným miestom v deň uvedený na podkladovej časti nálepky 

v časti Dátum predaja.  

e) Sumu prevzatú predajným miestom pri predaji je mandatár v súlade s čl. 3 ods. 

1 povinný uviesť vo výkaze predaných nálepiek za príslušný kalendárny mesiac.  

f) Na účely tejto zmluvy sa za predajné miesto považuje miesto označené 

výveskou „Predajné miesto“.  

g) Mandatár je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach a predajných 

miestach osôb, prostredníctvom ktorých zabezpečuje plnenie podľa tejto zmluvy 

na viditeľnom mieste označenie predajného miesta výveskou podľa 

predchádzajúceho bodu. 

h) Predajné miesta v členení podľa dôležitosti sú hraničné priechody a odpočívadlá 

pred a na spoplatnených úsekoch pozemných komunikácií ako aj sieť čerpacích 

staníc na diaľniciach, rýchlostných cestách  a súvisiacich cestných koridoroch 

v Slovenskej republike, ďalej čerpacie stanice, iné vhodné predajné miesta 

v mestských aglomeráciách (najmä pošty v okresných a krajských mestách, 

novinové stánky a predajne tabaku),  kde je možné predaj nálepiek uskutočniť. 

i) Mandatár je povinný zabezpečiť dostatočné množstvo nálepiek na všetky 

predajné miesta v závislosti od ich dôležitosti ako je uvedené v čl. 2 ods. 4 písm. 

h) tak, aby ich bol dostatok a je povinný v tejto súvislosti rešpektovať 

usmernenia mandanta, ku ktorým je mandant oprávnený, ak bude považovať 

takéto usmernenie za potrebné. Dostatočným množstvom nálepiek každého 

druhu na predajnom mieste sa rozumie aspoň 50% z počtu predaných nálepiek 

jednotlivých druhov na konkrétnom predajnom mieste za predchádzajúci 

mesiac. Túto povinnosť mandatár neporuší, ak mandant nedodá dostatočný 

počet nálepiek mandatárovi alebo nálepky nie sú dodané, resp. ich dodanie je 

pozastavené predajným miestam, ktoré sú v omeškaní s poukázaním úhrad za 

predané nálepky. Mandatár neporuší túto povinnosť ani v prípade, ak čas, po 

ktorý nie je dostatočné množstvo nálepiek na konkrétnom predajnom mieste, 

nepresiahne dobu 7  dní a predajné miesto vykoná v tejto lehote primerané 

úkony na zabezpečenie dostatočného množstva nálepiek.  

j) Mandant je povinný vydať mandatárovi samolepiace vývesky „Predajné miesto“ 

v množstve požadovanom na základe počtu predajných miest a dierovacie 

kliešte.  

k) Mandant je oprávnený podľa potreby vykonať kontrolu akéhokoľvek predajného 

miesta. O výkone kontroly sa spíše protokol primeraným postupom podľa  čl. 2 

ods. 1 písm. c)  v súlade s Prílohou č. 4a a 4b. 

l) Na písomné požiadanie  mandanta je mandatár povinný poskytnúť priebežnú 

písomnú informáciu o stave zásob nálepiek na konkrétnych predajných 

miestach. 

m) Mandant je oprávnený podľa potreby písomne požiadať konkrétne predajné 

miesto o poskytnutie písomnej informácie, a to najmä o stave zásob nálepiek na 

tomto predajnom mieste, o vystavených mesačných hláseniach zasielaných 

mandatárovi. 

n) Mandant je oprávnený vydať mandatárovi propagačný materiál o spoplatnení 

pozemných komunikácií v Slovenskej republike, pričom ak mandant 

mandatárovi tento vydá, mandatár je povinný ho umiestniť na predajných 

miestach.  



 

o) Mandatár je povinný zabezpečiť, aby predajné miesta použité pri predaji časovo 

obmedzených nálepiek, okrem ročných nálepiek, riadne vyznačovali doby 

platnosti nálepky. 

p) Mandatár je povinný  zabezpečiť, aby predajné miesta riadne vyznačovali dátum 

predaja na podkladovej časti nálepky v časti Dátum predaja.  

q) Mandatár je povinný na svojich predajných miestach a predajných miestach 

osôb prostredníctvom ktorých zabezpečuje plnenie podľa tejto zmluvy 

zabezpečiť, aby jednotliví predajcovia zamestnancom mandanta, ktorí sa 

preukážu platným plnomocenstvom na výkon kontroly vystaveným štatutárnym 

orgánom mandanta s notársky overenými podpismi na plnomocenstve predložili 

účtovnú evidenciu predaných nálepiek a skutočné zásoby nálepiek.  

r) Do 30 dní po ukončení predaja nálepiek je mandatár povinný odovzdať 

mandantovi prevzaté dierovacie kliešte, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú 

inak. 

 

 

Článok 3 

Účtovanie a úhrada 

 

(1) Mandatár je povinný dávať mandantovi mesačné hlásenia, ktorých predmetom je 

uvedenie informácií o všetkých predaných nálepkách za príslušný kalendárny 

mesiac s uvedením ich zostatku a s prehľadom, koľko zásob nálepiek sa nachádza na 

jednotlivých predajných miestach, a to osobitne pre každý druh nálepiek na tlačive 

(výkaze) podľa Prílohy č. 2. Tieto doklady je mandatár povinný doručiť do 13. dňa 

nasledujúceho mesiaca do sídla mandanta.  

(2) Príjmy z predaja nálepiek v plnej výške podľa výkazu podľa čl. 3 ods. 1 alebo vo 

výške, ktorá vyplynula z kontroly vykonanej podľa čl. 2 ods. 1 písm. c) mandatár 

poukáže na účet mandanta na základe písomnej výzvy mandanta, a to do 7 dní odo 

dňa doručenia výzvy mandatárovi.  

 

 

 

Článok 4 

Odplata (provízia) 

 

(1) Ak ďalej nie je uvedené inak, mandant sa zaväzuje zaplatiť mandatárovi za činnosti 

vykonané podľa tejto zmluvy v súlade s jej ustanoveniami odplatu (províziu) vo 

výške 6,00 % zo súčtu cien nálepiek bez DPH vykázaných podľa čl. 3 ods. 1. 

K odplate (provízii) mandatár pripočíta DPH podľa platných právnych predpisov.  

(2) Právo na odplatu (províziu) podľa čl. 4 ods. 1 si mandatár môže uplatniť len na 

základe ním vystavenej faktúry a len ak mandatár nie je v omeškaní s poukazovaním 

príjmov z predaja nálepiek na účet mandanta podľa čl. 3 ods. 2. 

(3) Faktúra musí obsahovať náležitosti v súlade s § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.  

(4) Faktúra vystavená podľa odseku 3 je splatná najneskôr 21 dní po jej doručení do 

sídla mandanta, najskôr však do 21 dní od splnenia podmienky podľa čl. 4 ods. 2. 

(5) V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje podľa čl. 4 

ods.  3, je mandant oprávnený túto faktúru vrátiť pred jej splatnosťou. Opravenej 

alebo novej faktúre plynie nová 21 dňová lehota splatnosti od jej doručenia do sídla 

mandanta.  



 

(6) Mandatárovi nepatrí preddavok na náklady vzniknuté v súvislosti s predajom 

nálepiek.  

(7) Všetky náklady, ktoré mandatár vynaložil pri plnení svojho záväzku sú zahrnuté 

v odplate.  

 

 

Článok 5 

Omeškanie mandatára 

 

V prípade omeškania mandatára so splnením si povinností podľa čl. 3 ods. 2, čl. 2 ods. 2 

písm. i) poslednej vety, čl. 8 ods. 3 poslednej vety je mandant oprávnený uspokojiť sa zo 

zabezpečovacích právnych prostriedkov podľa čl. 2 ods. 1 písm. d). Týmto nie je dotknuté 

ustanovenie čl. 6 ods. 8. 

 

 

Článok 6 

Zmluvná pokuta 

 

(1) V prípade, ak sa mandatár dostane do omeškania s poukázaním príjmov z predaja 

nálepiek, zaplatí mandantovi zmluvné pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za 

každý aj začatý deň omeškania. 

(2) Ak mandatár poruší povinnosti podľa čl. 3 ods. 1, tj. ak nevykoná vyúčtovanie 

predaných nálepiek v stanovenej lehote, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo 

výške 10% z príjmu z predaja nálepiek v príslušnom mesiaci, ktorý v príslušnom 

mesiaci nevyúčtoval načas. Týmto nie je dotknutá povinnosť mandatára doručiť 

mandantovi opravený výkaz v lehote 3 dní odo dňa doručenia oznámenia o výsledku 

kontroly vykonanej podľa čl. 2 ods. 1 písm. c). 

(3) Ak mandatár predáva nálepky po skončení zmluvy, je povinný zaplatiť zmluvnú 

pokutu vo výške  35 000,- EUR (slovom: tridsaťpäťtisíceur). 

(4) V prípade zistenia neoznačenia časovo obmedzených nálepiek pri kontrole nálepiek 

príslušníkmi Policajného zboru SR, mandatár je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu 

vo výške 1000,- EUR (slovom: jedentisíc eur). 

(5) V prípade vrátenia nesprávne označenej časovo obmedzenej nálepky, mandatár 

zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 20% z jej nominálnej hodnoty. 

(6) V prípade, ak je mandant v omeškaní s úhradou odplaty (provízie) mandatára podľa 

čl. 4, má mandatár nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za 

každý deň omeškania. 

(7) V prípade, ak mandant zistí, že konkrétne predajné miesto zaradené do „Zoznamu 

predajných miest“ poruší povinnosť podľa  čl. 2 ods. 4 písm. i), mandant je 

oprávnený vylúčiť toto predajné miesto zo zoznamu. Túto skutočnosť oznámi 

mandatárovi. 

(8) V prípade, ak mandatár zabezpečuje predaj nálepiek prostredníctvom predajného 

miesta, ktoré bolo vylúčené v zmysle ods. 7 tohto článku má mandant nárok na 

zmluvnú pokutu vo výške 3 500,- EUR (slovom tritisícpäťsto eur).  

(9) V prípade, ak mandatár sankciu vyrubenú v súlade s týmto článkom neuhradí 

v lehote 10 dní odo dňa doručenia opätovnej výzvy mandanta na úhradu sankcie, je 

mandant oprávnený uspokojiť tento nárok zo zabezpečovacích právnych 

prostriedkov podľa čl. 2 ods. 1 písm. d). 

(10) Za omeškanie so splnením si svojej povinnosti zo strany mandanta a mandatára sa 

nepovažuje omeškanie spôsobené vplyvom vis maior, t.j. „vyššej moci“, kedy sa za 



 

vplyvy vyššej moci na účely tejto zmluvy považujú také mimoriadne 

a neodvrátiteľné udalosti alebo okolnosti a ich bezprostredné následky, ktoré 

nastanú mimo moci zmluvných strán a ktoré bránia riadne a úplne plniť povinnosti 

zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy. Týmito udalosťami alebo okolnosťami sú 

živelné pohromy, vojen, občianske embargo, požiar alebo jadrová havária, 

vyvlastnenie, znárodnenie, ako aj zmena právnych predpisov Slovenskej republiky, 

pokiaľ zásadným spôsobom obmedzí práva a povinnosti zmluvných strán. 

V uvedenom prípade sa čl. 6 tejto zmluvy nebude aplikovať. 

(11) Ustanovenia o náhrade škody pre škodu spôsobenú prípadom, na ktorý sa vzťahuje 

zmluvná pokuta týmto nie sú dotknuté. 

(12) Mandatár je povinný  zaplatiť zmluvnú pokutu na základe faktúry vystavenej 

mandantom a to v lehote splatnosti do 21 dní odo dňa doručenia faktúry 

mandatárovi. 

(13) V prípade, že faktúra na zaplatenie zmluvnej pokuty bude obsahovať nesprávne 

alebo neúplné údaje, je mandatár oprávnený túto faktúru vrátiť pred dátumom jej 

splatnosti mandantovi. Opravenej alebo novej faktúre plynie nová 21 – dňová lehota 

splatnosti odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla mandatára.  

 

 

 

Článok 7 

Zodpovednosť mandatára 

 

Zodpovednosť mandatára za porušenie tejto zmluvy alebo spôsobenie škody mandantovi 

nie je dotknutá ani v prípade, ak porušenie tejto zmluvy alebo spôsobenie škody 

mandantovi bolo spôsobené osobou, prostredníctvom ktorej mandatár zabezpečuje plnenie 

podľa tejto zmluvy.  

 

 

Článok 8 

Odstúpenie od zmluvy 

 

(1) Mandant je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak: 

a) sa uspokojí zo zabezpečovacích právnych prostriedkov podľa čl. 5, 

b) mandatár na predaj nálepiek použije tretiu osobu neoprávnenú na  podnikateľskú 

činnosť, 

c) mandatár na predaj nálepiek použije tretiu osobu nenahlásenú v zozname podľa 

čl. 2 ods. 4 písm. c), 

d) mandatár je v omeškaní s vyhotovením a dodaním výkazu podľa čl. 3 ods. 1, 

e) sa výkaz podľa čl. 3 ods. 1, nezhoduje so skutočne predaným počtom nálepiek 

zisteným mandantom v príslušnom mesiaci tak, že skutočný príjem z predaja 

nálepiek nezodpovedá vykázaným príjmom, 

f) mandatár porušil ustanovenie čl. 2 ods. 4 písm. b), tj. uzavrel s predajným 

miestom kúpnu zmluvu v akejkoľvek forme, čím predal diaľničné nálepky 

predajnému miestu na iný účel, ako pre ich vlastnú potrebu. 

(2) Odstúpením od zmluvy podľa čl. 8 ods. 1 sa zmluva zrušuje odo dňa, kedy 

odstúpenie od zmluvy nadobudlo účinnosť. Odstúpenie od zmluvy je účinné 

momentom jeho doručenia mandatárovi. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú 

formu. 



 

(3) Ak sa zmluva ukončí odstúpením od zmluvy alebo iným spôsobom, ktorý pripúšťajú 

príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, nepredané nálepky je mandatár 

povinný vrátiť do 30 dní odo dňa ukončenia zmluvy. Po tomto termíne mandant nie 

je povinný nálepky prevziať. Mandant vyúčtuje mandatárovi zmluvnú pokutu vo 

výške celkovej nominálnej hodnoty nálepiek, ktoré po týchto termínoch neboli 

vykázané ako predané a neboli ani odovzdané z akéhokoľvek dôvodu na starne 

mandatára ako nepredané. Mandatár je povinný danú sumu uhradiť na základe 

faktúry vystavenej mandantom, v lehote splatnosti 21 dní odo dňa doručenia faktúry 

mandatárovi. Týmto nie sú dotknuté nároky mandanta podľa čl. 6 tejto zmluvy. 

 

 

 

Článok 9 

Kontaktné osoby 

 

Kontaktnými osobami mandanta oprávnenými konať v jeho mene sú: 
 

1. vo veciach obchodných:  

2. vo veciach plnenia zmluvy:                                               

3. vo veciach zmluvných:   

 

Kontaktnými osobami mandatára oprávnenými konať v jeho mene sú: 
 

4. vo veciach obchodných:  

5. vo veciach zmluvných:  

6. vo veciach plnenia zmluvy:  

 

 

Článok 10 

Doručovanie 

 

(1) Všetky písomnosti, ktoré sa podľa tejto zmluvy doručujú sa zasielajú poštovou 

službou v listovej zásielke so službou Doporučene, doručenka, Do vlastných rúk na 

adresu zmluvnej strany podľa tejto zmluvy alebo osobne s potvrdením ich prevzatia 

zmluvnou stranou, ktorej boli adresované. Pri osobnom doručovaní za stranu 

mandanta sú oprávnení prevziať písomnosť zamestnanci Odboru spoplatnenia, za 

stranu mandatára zamestnanec                                      . 

(2) Za deň doručenia sa považuje: 

a) deň prevzatia zásielky adresátom 

b) deň odopretia zásielky adresátom 

c) deň odopretia zásielky odosielateľovi z dôvodu jej nedoručiteľnosti v zmysle 

Poštových podmienok. 

 

 

Článok 11 

Ostatné a záverečné ustanovenia 
 

(1) Ustanovenie čl. 8 ods. 3 sa primerane použije aj v prípade iných dôvodov zrušenia 

zmluvy, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak. 

(2) Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, pričom je platná do 31.01.2012. Týmto nie sú 

dotknuté povinnosti mandatára podľa čl. 3 tejto zmluvy a mandanta podľa čl. 4. 



 

(3) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Účinnosť 

zmluva nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 

zmlúv. 

(4) Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v zmluve sa spravujú príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

(5) Túto zmluvu možno meniť jedine formou písomných dodatkov podpísaných oboma 

zmluvnými stranami.  

(6) Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dva pre mandanta a dva pre 

mandatára.  

(7) Prílohy č. 1, 2, 3, 4a a 4b tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 

(8) Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju ich 

oprávnení zástupcovia vlastnoručne podpísali.   
 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa        V Bratislave dňa   

Za mandanta:        Za mandatára: 

        

 

 

 

 

 

   ........................................................                                 ........................................................ 

       Ing. Alan Sitár                                                         Mgr. Martin Matt  

           Predseda predstavenstva                                      na základe priloženého splnomocnenia 

  a generálny riaditeľ                                                    zo dňa 21.12.2010 

              

                 

 

 

 

 

 

   ........................................................ 

     Ing. Ivan Sekerka 

               člen predstavenstva 


