Zmluva o spolupráci č. 1072/2017
uzatvorená medzi zmluvnými stranami v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 zákona Č. 513/199 l Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov v súlade s § 659 a nasl. zákona Č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
a v súlade so zákonom Č. 324/20 l l Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len "zmluva")

1.
Obchodné meno:
Sídlo:
V zastúpení:

Slovenská pošta, a.s.

Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Ing. Lieskovský Michal, riaditeľ sekcie financií
Mgr. Veronika Kopčoková, riaditeľka sekcie správy majetku
obidvaja na základe poverenia predstavenstva SP, a. s., podľa
podpisového poriadku OS-03 v platnom znení.
36631124
IČO:
2021879959
DIČ:
IČ DPH:
SK2021879959
Poštová banka, a.s., Bratislava
Bankové spojenie:
IBAN:
SK97 6500 0000 0030 01110011
BIC/SWIFT:
POBNSKBA
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka Č. 803/S
(ďalej len "SP" )

2.
Názov:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC/SWIFT:

Mesto Prešov
Hlavná 73,080 Ol Prešov
Ing. AndreaTurčanová, primátorka mesta
00327646
2021225673
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
SKOSlll1 0000006619911 008
UNCRSKBX

Preambula
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb udelil SP súhlas na
zaradenie miest do zoznamu miest bez doručovacej služby pre lokalitu K Starej tehelni v meste
Prešov z dôvodu neplnenia podmienok pre doručovanie zo strany vlastníka, resp. správcu
bytových domov v tejto lokalite. Vlastníkom bytových domov v lokalite K Starej tehelni je
Mesto Prešov. Správu bytových domov' vykonáva Prešov Real s.r.o., Prešov. Z dôvodu
vzniknutej situácie sa SP a Mesto Prešov dohodli na umiestnení "Out BOX-ov", v Komunitnom
centre - Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu, K Starej tehelni v Prešove (ďalej len
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"Komunitné centrum"), ktorého zriaďovateľom je Mesto Prešov, za účelom dodávania zásielok
adresátom v lokalite K Starej tehelni v Prešove v zmysle Obchodných podmienok SP
Podaj/Dodaj špeciál. Realizáciou zmeny dodávania zásielok prostredníctvom "Out BOX-ov"
dôjde zo strany SP k preradeniu lokality K Starej tehelni v Prešove k miestam s obmedzeným
doručovaním.
l.
Predmet zmluvy
1.1. Predmetom tejto zmluvy je bezplatné sprístupnenie "Out BOX-ov", zriadených
v Komunitnom centre počas trvania tejto zmluvy, za účelom zabezpečenia dodávania
zásielok (ďalej len "zásielky") SP pre adresátov z lokality K Starej tehelni Mesta Prešov.
Dodávanie zásielok bude zabezpečené zo strany SP podľa Obchodných podmienok
Podaj/Dodaj špeciál, ktoré sú prístupné na www.posta.sk.
1.2. Mesto Prešov sa zaväzuje, že "Out BOX-y" budú splňať minimálne technické parametre
uvedené v prílohe tejto zmluvy, a že ich sprístupnením SP sa stanú súčasťou verejnej
poštovej siete.
1.3. Mesto Prešov sa zaväzuje bezodkladne informovať SP o termíne zriadenia "Out BOX
ov" v priestoroch Komunitného centra za účelom ich riadneho prevádzkovania v súlade
s dohodnutým účelom.
II.

Práva povinnosti zmluvných strán
2.1. Mesto Prešov sa zaväzuje

a. zriadiť v Komunitnom centre "Out BOX-y" podľa špecifikácie pre "Out BOX-y"
uvedenej v prílohe tejto zmluvy v počte stanovenom Mestom Prešov, s ohľadom na
požadovanú potrebu zo strany obyvateľov K Starej Tehelni v meste Prešov
a možnostiam ich priestorového umiestnenia,
b. sprístupniť SP "Out BOX-y" v stave spôsobilom na riadne užívanie,
c. poskytnúť SP k nim prislúchajúce kľúče,
d. vyhotoviť protokol o sprístupnení "Out BOX-om" a odovzdaní kľúčov,
e. umožniť prístup k "Out BOX-om" umiestneným v Komunitnom centre pre
zamestnancov SP, ako aj adresátov v pracovných dňoch v čase:
- pondelok - štvrtok 8.00 hod. - 12.00 hod; 13.00 hod. - 16.00 hod.
- piatok 13.00 hod. - 15.00 hod. ,
f.

chrániť odovzdané "Out BOX-y" pred poškodením, stratou alebo zničením,
vzhľadom ku skutočnosti, že Mesto Prešov je vlastníkom objektu, v ktorom sa
nachádza Komunitné centrum. Mesto Prešov sa zaväzuje vykonávať dohľad počas
otváracích hodín Komunitného centra tak, aby bola zabezpečená ochrana "Out
BOX-ov", ako aj ochrana a bezpečnosť zamestnancov SP (najmä doručovateľov),

g. bezodkladne nahradiť v prípade odcudzenia/straty "Out BOX-u" novým "Out

BOX-om" tak, aby nedošlo k prerušeniu poskytovania služby "Out BOX" v zmysle
Obchodných podmienok Podaj/dodaj špeciál,
h. bezodkladne zabezpečiť výmenu stratených/poškodených kľúčov a ich odovzdanie
SP,
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1.

nahrádzať škodu SP uplatnenú adresátom v prípade neposkytnutia služby "Out
BOX" z dôvodu neexistencie (odcudzenia, straty) "Out BOX-u" a škodu v prípade
straty zásielok v dôvodu poškodenia, straty "Out BOX-u", ktoré sa v ňom
nachádzali v čase poškodenia, resp. straty" Out BOX-u za súčasného splnenia
podmienok podľa článku III. tejto zmluvy.

2.2. SP sa zaväzuje
a. užívať sprístupnené "Out BOX-y" od Mesta Prešov,
b. prevádzkovať "Out BOX-y" riadne a v súlade s dohodnutým účelom,
c. informovať Mesto Prešov o strate alebo poškodení kľúčov, zámkov "Out BOX-ov",
d. poučiť potenciálnych záujemcov o zriadení špeciálneho spôsobu dodávania
zásielok, právach a povinnostiach pri poskytovaní služby "Out BOX",
e. zabezpečiť dodávanie zásielok v zmysle Obchodných podmienok Podaj/Dodaj
špeciál,
informovať nových žiadateľov z lokality "K Starej Tehelni" v meste Prešov
a "Mesto Prešov" o neposkytnutí služby dodávania zásielok do "Out BOX-u"
v prípade, ak všetky prevzaté a funkčné "Out BOX-y" budú obsadené, tzn.
poskytnuté v zmysle Obchodných podmienok Podaj I Dodaj špeciál iným
adresátom.

f.

2.3. SP je oprávnená pozastaviť dodávanie do "Out BOX-ov" v prípade ich poškodenia alebo
odcudzenia.
2.4. Zmluvné strany sa dohodli, že sprístupnenie "Out BOX-ov" bude pre SP bezodplatné.
2.5. Zmluvné strany sa dohodli, Mesto Prešov sprístupní "Out BOX-y" na užívanie tretej
osobe - adresátovi zásielok po dohode s SP, ktorá po odsúhlasení žiadostí v zmysle
Obchodných podmienok Podaj I Dodaj špeciál, bezodkladne oznámi Mestu Prešov
adresátov, ktorým sa predmetná služba bude poskytovať.
2.6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení
záväzkov z tejto zmluvy a navzájom si budú oznamovať všetky okolnosti a informácie,
ktoré môžu mať vplyv na plnenie predmetu tejto zmluvy.
III.
Zodpovednosť za škodu

3.1. Každá zmluvná strana zodpovedá za skutočnú škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane
v súvislosti s plnením zmluvy za ďalej uvedených podmienok. Ušlý zisk sa nenahrádza.
3.2. Vzniknutá škoda bude poškodenej zmluvnej strane uhradená za predpokladu riadneho
preukázaniajej vzniku, výšky, porušenia zmluvnej povinnosti a príčinnej súvislosti medzi
týmto porušením a vznikom škody, ak navrátenie veci do pôvodného stavu nie je možné.
3.3. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo
omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto neplnenie bude vychádzať
celkom alebo čiastočne z okolností vylučujúcich zodpovednost'. Účinky vylučujúce
zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.
3.4. Ustanovenie bodu 3.3 tohto článku sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana
bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania
postihnutou zmluvnou stranou, ako náhle sa o ich výskyte dozvedela.
"
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IV.
Záverečné ustanovenia

4.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Platnosť nadobúda dňom podpísania oboma
zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v súlade so
zákonom.
4.2. Zmluvné strany si na účely plnenia tejto zmluvy zvolili tieto kontaktné osoby:
Za SP:
Ing. Cecília Sabadošová, tel. č.: 051/777 61 27,
e-mail: sabadosova.cecilia@slposta.sk
Za Mesto Prešov:
JUDr. Ľudmila Šandalová, tel. č.: 051/3100
157,
e-mail: ludmila.sandalova@presov.sk
4.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je jej príloha:
Príloha Č. 1 - Špecifikácia "Out BOX-ov" - Minimálne podmienky
4.4. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná korešpondencia sa bude zasielať na adresy:
Za SP: SP, a. s., Obvod hlavnej pošty Prešov, Masarykova 2,08001 Prešov 1
Za Mesto Prešov: Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 O 1 Prešov 1

4.5.

4.6.

4.7.
4.8.

4.9.

Až do okamihu doručenia oznámenia o zmene kontaktnej adresy sa považuje za adresu
určenú na doručovanie, adresa uvedená v záhlaví zmluvy. V prípade nesplnenia
oznamovacej povinnosti zmeny adresy na doručovanie, znáša následky s tým spojené
osoba, ktorá si nesplnila svoju oznamovaciu povinnosť.
Obidve zmluvné strany sa zaväzujú.vže budú uchovávať mlčanlivosť o zmluvných
podmienkach daných touto zmluvou. Tento záväzok zostane v platnosti aj po ukončení
platnosti tejto zmluvy.
Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu.
Výpovedná lehotaje 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcom po
doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
Zmluva stráca platnosť dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.
Výpoveď a odstúpenie od zmluvy musia mať písomnú formu a musia byť doručené
druhej zmluvnej strane. Výpoveď a odstúpenie od zmluvy sa doručuje osobne alebo
doporučene do vlastných rúk. Za účinné doručenie výpovede alebo odstúpenia od zmluvy
sa považuje aj odmietnutie ich prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je písomnosť určená,
pričom zásielka sa bude považovať za doručenú momentom odmietnutia prevzatia.
Rovnako sa bude doručenie považovať za účinné aj v prípade, ak adresát zásielku
neprevezme z dôvodu neaktuálnosti adresy alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, pričom
účinky doručenia výpovede alebo odstúpenia od zmluvy nastanú v danom prípade dňom
vrátenia sa nedoručenej zásielky späť odosielateľovi, i keď sa adresát o obsahu zásielky
nedozvedel.
Vzťahy, ktoré táto zmluva neupravuje sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka, Občianskeho zákonníka, Zákona Č. 324/2011 Z. z. o poštových službách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obchodných podmienok a ustanoveniami
ostatných príslušných právnych predpisov. prípadných sporoch zmluvných strán bude
rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky, v súlade s právnym poriadkom
Slovenskej republiky
Zmluvaje vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom SP obdrží dve vyhotovenia a Mesto
Prešov dve vyhotovenia zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa stane niektoré ustanovenie neplatným alebo
neúčinným, táto neplatnosť či neúčinnosť sa nedotýka ostatných ustanovení tejto zmluvy.

°
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Zmluvné strany sa zaväzujú, že neplatné alebo neúčinné ustanovenie bude nahradené na
základe dohody ustanovením platným, s rovnakým hospodárskym zmyslom.
4.12. Zmluvné strany súhlasne vyhlasujú, že si ustanovenia tejto zmluvy riadne prečítali,
porozumeli im zhodne čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich vôľu a zaväzujú sa ich
dobrovoľne plniť, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Za SP:

Za Mesto Prešov:
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Mgr. Veronika Kopčoková
riaditeľka sekcie správy majetku
Slovenská pošta, a. s.
II

Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta Prešov

Ing. Lieskovský Michal
riaditeľ sekcie financií
Slovenská pošta, a. s.
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Príloha Č. 1- Špecifikácia "Out BOXov" - Minimálne podmienky

SCHRÁNKY

2

Listová doručovacia schránka (LOS) - 2 bloková

3

Listová doručovacia schránka (LOS) - 3 bloková

s

Listová doručovacia schránka (LOS) - 5 bloková

I~

2
,chránka listová 2 bloková

jlákladné technické parametre:
i

Povrchová úprava:

farba modrá RAL 5010 v zmysle Dizajn manuál SP, a. s.

Rozmery:

šírka:
hlbka:
výška:

200mm
370mm
400 mm

- vyrobená z oceľového plechu cca 0,8 - 1mm hrubého
- spoje sú zvárané a schránka je povrchovo upravená farbou
- horná časť schránky je väčšia, odklopná a uzamykatel'ná, na pántoch a tvorí
zároveň strechu.
- bloky sú samostatné, na spodnej strane je pánt a na hornej zámok FAB.
- otváranie zvrchu alebo zozadu

3

Schránka listová 3 bloková
Základné technické parametre:
Povrchová úprava:

farba modrá RAL 5010 v zmysle Dizajn manuál SP, a. s.

Rozmery:

šírka:
hlbka:
výška:

300 mm
370 mm
400 mm

- vyrobená z oceľového plechu cca 0,8 - lmm hrubého
- spoje sú zvárané a schránka je povrchovo upravená farbou
- horná časť schránky je väčšia, odklopná a uzamykatel'ná, na pántoch a tvorí
zároveň strechu.
- bloky sú samostatné, na spodnej strane je pánt a na hornej zámok FAB.
- otváranie zvrchu alebo zozadu

5

Schránka listová 5 bloková
Základné technické parametre:
Povrchová úpráv~:"
farba modrá RAL 5010 v zmysle Dizajn manuál SP, a. s.
,
:'Rozrnerv: -:
500 mm
šírka:
hlbka:
370 mm
výška:
400 mm
- vyrobená z oceľového plechu cca 0,8 - lmm hrubého
- spoje sú zvárané a schránka je povrchovo upravená farbou
- horná časť schránky je väčšia, odklopná a uzamykatel'ná, na pántoch a tvorí
zároveň strechu.
- bloky sú samostatné, na spodnej strane je pánt a na hornej zámok FAB.
- otváranie zvrchu alebo zozadu

