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ZASIELATEĽSKÁ ZMLUVA č. FSR041608 
uzatvorená podl'a § 601 a nasl. Obchodného zákonníka 

med z i: 

Príkazcom : 

Direct Parcel Distribution SK s. r. o. Mestský dom kultúry, príspevková organizácia 

so sídlom : 

Registrácia: 

IČO : 

DIČ 

IČ DPH: 

Technická 7, 821 04 Bratislava 

Okresný súd Bratislava l, 

vložka č. 26367/B , oddiel : Sro 

35 834 498 

2021648739 

SK 2021648739 

Bankové spojenie: VÚB a. s. Bratislava 

č . ú.: 2744789453/0200 

so sídlom: 

Registrácia: 

IČO : 

DIČ 

IČDPH : 

M.Rštefánika 875/200, 

Vranov nad Topľou 

Zriaďovacia listina mesta 

Vrano nad Topl'ou zo dňa 

01.03.1996 

355 190 88 

2020630898 

Bankové spojenie: Slsp a.s. 

IBAN: SK34 0900 0000 000560749407 

r---------------------------------------~-----------------------------------------

l. Predmet plnenia 

Predmetom plnenia je expresné doručovanie kusových zásielok. odovzdaných príkazcom na prepravu 

zasielatel'ovi do miesta určeného adresou na zásielke. Inkasné úkony pri zásielkach na dobierku sú súčast'ou 

zasielatel'ských služieb . 

ll. Cena doručovatel'skej služby a jej splatnosť 

Cena zasielatel'ských služieb je určená v závislosti od hmotnosti zásielky, príp. výšky dobierkovej čiastky a je 

daná aktuálnym cenníkom zasielatel'a. V prípade zahraničných prepráv zásielok sa cena riadi cenníkom 

zasielatel'a pre zahraničie . Zasielate!' sa zaväzuje poskytnúť príkazcovi zl'avu na poskytované služby podl'a 

prílohy č . 1 . Zasielate!' si vyhradzuje právo upravil' alebo odobral' zl'avu podl'a prílohy č . 1 v prípade neplnenia 

zmluvných podmienok zo strany príkazcu (významne nižší rozsah využívania služieb DPD, omeškanie 

v platbách a pod.) . Zasielate!' je povinný o tomto kroku príkazcu vopred informovať. 

DPH bude vypočítaná podl'a platných daňových predpisov Splatnosť účtovanej ceny služieb je určená 

.,Všeobecnými obchodnými podmienkami" zasielatel'a . 

Zasielateľ je oprávnený počas doby platnosti zmluvy upravil' cenníky, a to najmä ak dôjde k zmene hospodárskej 

situácie alebo nákladov spojených s poskytovanými službami. Zasielateľ je povinný bezodkladne písomne 

informoval' príkazcu o zmene cenníka, a to najmenej dvadsať dni pred nadobudnutím jeho platnosti. Príkazca 

môže do desiatich dní odo dňa , keď sa dozvie o uskutočnení zmien zo strany zasielatel'a, od zasielatel'skej 

zmluvy písomne odstúpil'. Pokia!' tak neurobí, je viazaný novým cenníkom od prvého dňa jeho platnosti. Ak 

príkazca vykoná objednávku potom, čo zmena vstúpi do platnosti, platí, že so zmenou vyjadril súhlas. Obe 

zmluvné strany sa dohodli na spôsobe úhrady ceny zasielatel'ských služieb takto: 

S platnost' faktúr za zasielatel'ské služby je 14 dní odo dňa vystavenia faktúr. Fakturačné obdobie zásielok je 1 x 

mesačne , vždy k poslednému dňu v mesiaci. 
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111. Ostatné dojednania 

Miestom prevzatia zásielok zasielatel'om na doručenie je po dohode oboch strán : 

Sídlo príkazcu, kontaktná osoba: Ľudov ít Gazda 

IV. Záverečné ustanovenia 

Zasielatel'ská zmluva sa uzatvára na dobu neurč itú . Obe strany sú oprávnené zmluvu vypovedať bez uvedenia 

dôvodu, a to písomnou výpoveďou doručenou druhej zmluvnej strane . Zmluvný vzťah končí dňom doručenia 

oznámenia o výpovedi . Uzatvorením tejto zmluvy zanikajú všetky doterajšie dojednania a zmluvy uzatvorené 

medzi účastníkmi . 

Neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy je aktuálne znenie Všeobecných obchodných podmienok, Reklamačného 

poriadku a štandardný cenník služieb na vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu, ako aj výška palivového 

a mýtneho poplatku, ktoré sú uvedené na internetovej stránke: www.dpd.com/sk. 

Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch , každý z účastníkov zmluvy obdrží po jednom vyhotoveni. 

Direct Parcel Dlstrlbutlon Sl< s.r.o. ® 
Technická 7 ~ 
821 04 BRATISLAVA '!J' 
I Č0: 3~1i;~TE~ ~ 

pečiatkaD-

Podpis. ....... .. . .! .... ... .... ... ..... ~ 
Meno zef .--· - · --·· ·- -----

Funkcia Field Sales Representatives 

Dátum 09.03.2016 

O dpd group 

Meno .. ..... ......... ...... .... ........ .... ..... . 

Funkcia ..... .... ........ .. ..... ... ...... ... ... . 

Dátum ... .. ...... ............. ..... .... .... .... . 
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Príloha č.1 /strana 1/ k Zasielatel'skej ~ml u ve pre spoločnosť Mestský dom kultúry, 
príspevková organizácia 

Zl'avnené ceny, poskytnuté na vnútroštátnu prepravu zásielok podl'a dohodnutého cenníka sú nasledovné: 

Cenník pre produkty: 

DPDCLASSIC DPD Home 
Váha balíka (kg) 

Cena (€) bez DPH Cena (€) bez DPH 

0-3 2,20 2,30 

3 - 10 2,40 2,50 

10-20 2,80 2,90 
--

20-30 3,45 3,55 

30 - 50 4,25 4,35 

Dobierka: 

Dobierka do (€) Cena (€) bez DPH 

340 € 0,60 

680 € 0,70 

1 660 € 1,20 

3 320 € 18,25 

6 640 € 33,20 

• Platba kartou a prostredníctvom platobných nástrojov poskytovaných DPD: 
V prípade, že príjemca uhradí dobierkovú čiastku prostredníctvom platobnej karty alebo službou VIAMO, DPD 
preúčtuje bankový transakčný poplatok z dobierkovej sumy, ktorej sa táto služba týka. Daný poplatok je 
zúčtovaný v pravidelnej faktúre za prepravné služby alebo ihneď pred pripísaním dobierkovej čiastky na účet 
prikazcu. Zasielate!' zároveň prehlasuje, že výška poplatku je identická s poplatkom účtovaným bankou za danú 
službu. 

Minimálny počet balíkov, ktorý zverí príkazca na prepravu zasielatel'ovi je 20 ks mesačne v priemere. Priemer sa 
vypočítava z 3 po sebe idúcich mesiacov. V prípade štruktúrovaného cenníka podl'a prepravovaného objemu si 
Zasiela tel' vyhradzuje právo účtovať ceny podl'a aktuálneho mesačného objemu. 

Pre produkty DPD 10:00, DPD 12:00, DPD 18:00, Sobotňajšie doručenie a službu Vyžiadaná preprava, platia 
aktuálne ceny, ktoré nájdete tu : http://www.dpd.com/sk/home/produkty_a_sluzby/vnutrostatna_preprava/ceny 

Uvedené ceny sú v € bez DPH a k týmto cenám je účtovaný palivový a mýtny poplatok. Táto príloha ruší 
predchádzajúce cenové dojednania a je platná od 01 .03.2016 

Direct Parcel Distribution SK s.r.o. @ 

Technická 7 ~ 
821 04 ~léii!WJt:EĽ 
IČO: 35 eCIBtka . ~--, 

' -~ "' '~--

Podpis......... .. . ..'.~~-~--~: .. ::..... .---~ 
Meno 

Funkcia Field Sales Representatives 

Dátum 09.03 .2016 
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PRIKAZD 
pečiatka 

r~, 
é--. . ulv---' 

Podpis .... ............................. ... ..... . 

Meno ......... ....... ... .. ... ....... ... .. .. .. . .. 

Funkcia ..................... ... ... ........... .. 

Dátum ... ... ........ ...... .... ........ .. .... ... . 


