
Zmluva o sprostredkovaní

uzatvorená v súlade s ustanoveniami 261, 289, 642 a 566 a nasl. Obchodného zákonníka medzi:

Záujemca: Obchodně meno/meno a priezvisko: Obec Kluknava
Zastúpený: Ing.Stefan Kováč
Sídlo/bydlisko:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
oddiel vložka č
1CO/dátum narodenia: 329274
DIČ:
iČ pre DPH:
Bankové spojenie: Prima banka a.s ECNY URAD KLUKNAiA
Císlo účtu; 3411984001/5600 -

Kontaktná osoba:ing.Štefan Kováč dno: O 2
Tel.0903637796 Oslo: — Prh.
Fax:

————--- -

e-mail:starosta®kluknava.sk PrejČ,Ia ZuisIo Rtfervnt

41J1o
Sprostredkovateľ: Obchodně meno: HS - PLUS, s.r.o.

Zastúpený: Ing. Pavel Vrábel /konatel‘/
Sídlo: Pod Táborom č. 32, Prešov 08001
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Prešov

oddiel Sro, vložka č. 2990/P
ičo: 31726402
DIČ: 2020520920
iČ pre DPH: 8K2020520920
Bankové spojenie: CSOB
Cĺslo účtu: 213311873/7500
Kontaktná osoba: Radoslav Sedlák
Tel. 098i82435
e-mail: jazdenkyhsplus.sk

Úvodné ustanovenia

1.1 Sprostredkovatel‘ má na základe písomnej Zmluvy s predajcom KIA status tzv. autorizovaného
zástupcu/predajcu motorových vozidiel značky KIA, pre výkon nasledujúcej podnikatel‘skej činnosti:

• kúpa alebo predaj nových motorových vozidiel značky KIA,
• kúpa alebo predaj náhradných dielov pre motorové vozidlá značky KIA,
• poskytovanie služieb v oblasti opráv a údržby motorových vozidiel značky KJA.

1.2 Predmet kúpyĺsproslredkovania. Predmetom kúpy/sprostredkovania je/sú jazdené motorové
vozidlo/vozidlá značky KIA, nachádzajúce sa vo výlučnom vlastnictve Záujemcu ako predávajúceho.
Technický stav Predmetu kúpy/sprostredkovania a jeho príslušenstva, vrátane fotodokumentácie je
bližšie opísaný a uvedený v Preberacom protokole Predmetu kúpy/sprostredkovania, na základe



ktorého Záujemca odovzdáva a Sprostredkovateľ preberá Predme( kúpy/sprostredkovania na účely

realizácie obchodu podl‘a tejto Zmluvy, ktorý tvori prílohu Č. I tejto zmluvy.

1.3 Minhnálnu kápnu ceiza Predmetu kúpy/sprostredkovania. Minirnálna kúpna cena Predmetu

kúpy/sprostredkovania je kúpna cena, ktorá zodpovedá predstave a požiadavkám Záujemcu ohľadom

minimálnej ceny, za ktorú je Sprostredkovater oprávnený a povinný Predrnet kúpy/sprostredkovania

počas dohodnutej platnosti a účinnosti sprostredkovania ponúkaf tretím osobám/Kupujúcim.

Minimálna kúpna cena je stanovená dohodou zmluvných strán po vykonaní technickej obhliadky

a kontroly Predmetu kúpy/sprostredkovania Záujemcom a po komplexnorn odbomom posúdení dopytu

a ponuky na trhu porovnatel‘ných jazdenýeh motorových vozidiel. Minimálna kúpna cena bude

stanovená písomne, ndividuálne v Preberacom protokole.

1.4 Skutočná kápnu cenu Predrnetu kúpy/sprostredkovania. Skutočná Kúpna cena Predmetu

kúpy/sprnstredkovania je oČakávaná kúpna cena, za ktorú je Sprostredkovateí‘ oprávnený a povinný

Predmet kúpy!sprostredkovania počas dohodnutej platnosti a účinnosti sprostredkovania oficiálne

ponúkať tretím osobámlKupujúcim a súčasne cena, za ktorú Záujemca Predmet

kúpy/sprostredkovania prevádzalprevedie do vlastníctva konkrétneho Kupujúceho na základe Kúpnej

zmluvy uzatvorenej medzi Záujemcom ako predávajúcim a Kupujúcirn.

1.5 Kupujůci. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba odlišná od Záujemcu a Sprostredkovateľa,

ktorá sa na základe sprostredkovatel‘skej činnosti Sprostredkovatel‘a stane na základe Kúpnej zmluvy

podpísanej so Záujemcom ako predávajúcim, výlučným vlastníkom Predmetu kúpy/sprostredkovania

ako koncový zákazník.

Predmet zmluvy, sprostredkovania a zastupovania

1.6 Predmetom tejto zmluvy o sprostredkovanije:

• odplatná činnosť Sprostredkovatel‘a smerujúca k tornu, aby Záujemca ako predávajúci mal

príležitosť uzatvoriť a aby uzatvoril kúpnu zrnluvu, týkajúcu sa predaja jazdených motorových

vozidiel značky KIA, a to za vopred dohodnutú Minimálnu kúpnu cena resp. Skutočnú kúpnu cenu

Predmetu kúpy/sprostredkovania.
• priame zaswpovanie Záujemcu Sprostredkovatel‘om pred príslušným Kupujúcim pri predvádzaní

Predmetu kúpy/sprostredkovania,
rámcová úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán.

2.2 Nevýhradné sprostredkovanie. Záujemca a Sprostredkovatel‘ dohodli pre oblast‘ obchodov uvedených

v bode 2.1 nevýhradné sprostredkovanie, na základe ktorého je Záujemca oprávnený pre touto

Zmluvou dohodnutý okruh obchodov realizovat‘ predaj Predmetu kúpy/sprostredkovania aj sám,

vo vlastnom mene a na vlastný účet. Sprostredkovateľ bene podpisom Zmluvy na vedomie, že počas

celej doby platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, je Záujemca oprávnený realizovat‘ predaj Predmetu

kúpy/sprostredkovania aj osobne, a to najmä avšak nielen prostredníctvom www stránky Záujemcu.

Pri nevýhradnom sprostredkovaní postupujú zmluvné strany v úzkej súěinnosti, ktorá zahtňa povinnosť

Sprostredkovatel‘a bezodkladne informovat‘ Záujemcu o aktuálnej Skutočnej kúpnej cene Predmetu

kúpy/sprostredkovania, za ktorú Sprostredkovatel‘ Predmet kúpy/sprostredkovania počas dohodnutej

platnosti a účinnosti sprostredkovania ponúka tretím osobámfKupujúcim a o aktuálnom technickom

stave Predrnetu kúpy/sproslredkovania.

2 Účinnosť sprostredkovania
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3.1 Doba Účinnosti sprostredkovania, počas ktorej je Sprostredkovateľ oprávnený a povinný obstarat‘
realizáciu sprostredkovaného predaja — ponúkať Predmet kúpy/sprostredkovania tretím osobám na
predaj za Skutočnú kúpnu cenu Predmetu kúpy/sprostredkovania, je 90 kalendárnych dní odo di‘ia
protokolárneho prevzatia Predmetu kúpy/sprostredkovania Sprostredkovatel‘om, a končí v 90.
kalendárny deň o 17.00 hod.

3.2 Počas Účinnosti sprostredkovania je Záujemca oprávnený kedykorvek, na základe písomnej výzvy
doručenej Sprostredkovatel‘ovi, žiadat‘ o vrátenie Predmetu kúpy/sprostredkovania a ukončit‘
individuálnu sprostredkovatel‘skú činnosť ohl‘adom Predmetu kúpy/sprostredkovania. Spätnú prepravu
Predmetu kúpy/sprostredkovania z miesta sprostredkovania do póvodného miesta prevzatia
zabezpečuje na vlastné náklady a nebezpečenswo Záujemca. Nebezpečenswo škody na Predmete
kúpy/sprostredkovania prechádza spätne na Záujemcu podpisom písomného protokolu o odovzdaní
a spätnom prevzatí Predmetu kúpy/sprostredkovania Záujemcom.

4 Miesto prevzatia a sprostredkovania Predmetu kúpy/sprostredkovania

4.1 Miestom, kde je Sprostredkovatel‘ oprávnený a povinný protokoláme, na základe oboma zmluvnými
stranami podpisaného Preberacieho protokolu, prevziať Predmet kúpy/sprostredkovania od Záujemcu,
je sídlo Záujemcu uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Uvedené miesto je súčasne miestom
sprostredkovania.

4.1 Záujemca odovzdáva Sprostredkovateľovi spolu s Predmetom kúpy/sprostredkovania príslušenswo
Predmetu kúpy/sprostredkovania, najmä doklady potrebné na užívanie a zaevidovanie vozidla (servisná
knižka, návod na použitie, zoznam autorizovaných servisov, osvedčenie o evidencii vozidla a mé
doklady pre dopravný inšpektorát), ak nie jev Preberacom protokole uvedené inak.

4.2 Nebezpečenstvo škody na Predmete kúpy/sprostredkovania prechádza na Sprostredkovatel‘a podpisom
písomného Preberacieho protokoLu o odovzdani a prevzatí Predmetu kúpy/sprostredkovania
Sprostredkovatel‘ovi.

4.3 Miestom, kde je Sprostredkovateľ oprávnený a povinný protokolárne prevzatý Predmet kúpy/
sprostredkovania umiestniť, skladovat‘, opatrovať a ponúkať na predaj v/na vhodných skladových
a výstavných priestoro±‘plochách, je sídlo/prevádzkareň Sprostredkovatel‘a uvedené v záhlaví tejto
zmluvy. Miestom sprostredkovania sa rozumie samostatná vonkajšia nezastrešená plocha, ktorá je
ohradená pletivom s uzamykatel‘nou bránou. Sprostredkovatel‘ nie je oprávnený za žiadnych okolnosti
premiestňovať Predmet kúpy/sprostredkovania na mé ako Zmluvou dohodnuté miesto.

5 Práva a povinnosti zmluvnýeh strán

5.1 Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami stráca Záujemca dispozičné právo k
Predmetu kúpy/sprostredkovania a tento používaf na póvodný účel.

5.2 Záujemca odovzdáva Sprostredkovatel‘ovi Predmet kúpy/sprostredkovania vo vyhovujúcom
technickom stave, ktorý bude bližšie opísaný v Preberacom protokole každého Predmetu
kúpy/sprostredkovania. Sprostredkovatel‘ je povinný na vlastné náklady udržiavať Predmet
kúpy/sprostredkovania až do účinného prevodu vlastníckeho práva v stave, v akom mu bol odovzdaný
Záujemcom aialebo do zániku zmluvy.

5.3 Sprostredkovatel‘ je povinný na vlastné náklady chrániť Predmet kúpy/sprostredkovania pred stratou,
zničením a poškodenim. Sprostredkovatel‘ nie je povinný Predmet sprostredkovanialkúpy poistiť.
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Sprostredkovatel‘ je povinný priebežne zabezpečovať kompletnú výrobcom predpísanú údržbu a servis

v stanovených intetwaloch. Sprostredkovateľ je povinný na vlastné náklady realizovat‘ čistenie

interiéru a exteriéru Predmetu kúpy/sprostredkovania, náklady na PHM v súvislosti s realizáciou

ponuky Predmetu kůpy/sprostredkovania. Sprostredkovatel‘ je povinný pravidelne kontrolovat‘ úroveň

kvapalín Predmetu kúpy/sprostredkovania.

5.4 Sprostredkovateľ je oprávnený využívat‘ Predmet kúpy/sprostredkovania v súvislosti s reaíizáciou

obchodov podl‘a tejto Zm]uvy výlučne ako predvádzacie vozidlo, ktoré je umiestnené na ploche

Sprostredkovateľa na účely jeho d‘alšieho predaja, a to na stacionáme vystavenie a na predvádzanie

Kupujúcim - koncovým zákazníkom. Predvádzacie vozidlo je výslovne určené na vykonávanie

predvádzacích, skúšobných alebo mých jázd Kupujúcimi ako koncovými zákazníkmi. Sprostredkovateľ

nie je oprávnený prenechať Predmetu kúpy/sprostredkovania do akéhokol‘vek odplatného aialebo

bezodplatného užívania ani umožniť jeho užívanie tretim osobám mým nepomenovaným spósobom.

5.5 Sprostredkovatel‘ je povinný počnúc protokolámym prevzatím Predmetu kúpyĺsprostredkovania viesť

knihu jázd. Sprostredkovateľ je oprávnený vykonat‘ predvádzaciu — skúšobnú jazdu s Predmetom

kúpy/sprostredkovania maximálne v rozsahu 20 km na jednu jazdu. Sprostredkovatel‘ je povinný bez

zbytočného odkladu na požiadanie Záujemcu informovat‘ o stave najazdených kilometrov na Predmete

kúpy/sprostredkovania.

5.6 Sprostredkovatel‘ je povinný využívat‘ Predmetu kúpy/sprostredkovania výlučne na účel, na ktorý je

technicky určený. Sprostredkovatel‘ nie je oprávnený meniť, upravovat‘ ani zhodnocovat‘ Predmetu

kúpy/sprostredkovania žiadnou dodatočnou výbavou, a to ani na vlastné náklady. Sprostredkovateľ je

oprávnený Predmet kúpy/sprostredkovania výrobcom nepovoleným spósobom meniť, zhodnocovat‘

alebo upravovať.

5.7 Sprostredkovatel‘ je povinný zabezpečiť pravidelnú prehliadku Predmetu kúpy/sprostredkovania

predpisanú výrobcom alebo podl‘a servisného indikátora, alebo po najazdení príslušného počtu

kilometrov uvedeného v sen‘isnej knižke, aje povinný dósledne dodržiavať podmienky pre použite,

údržbu a ošetrovanie Predmetu kúpy/sprostredkovania.

5.8 Záujemca je oprávnený kedykoľvek uskutočniť kontrolu Predmetu kúpy/sprostredkovania a

skontrolovať jeho technický stav. Sprostredkovalel‘ sa zaväzuje umožnit‘ Záujemcovi prístup do

hlavných predajných priestorov v mieste sprostredkovania počas otváracej doby. tj. každý pracovný

deň od 8.00 do 12.00 hodin.

5.9 Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si vzájomnú súčinnosť, ktorá je potrebná a nevyhnutná na

splnenie záväzkov podl‘a Zmluvy. Každá zo zmluvných strán je povinná bez zbytočného odkladu,

najneskór do 6 hodín, výslovne oznámiť dwhej zmluvnej strane všetky skutočnosti a informácie, ktoré

móžu mať vplyv na plnenie ich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy.

5.10 Sprostredkovatel‘ je povinný bez zbytočného odkladu oznamovat‘ Záujemcovi okolnosti dóležité pre

jeho rozhodovanie o uzavretí sprostredkúvanej Kúpnej zmluvy, najmä je povinný písomne oznámit‘

Záujemcovi údaje o osobe, s ktorou má Sprostredkovatel‘ ako predávajúci v konečnom dósledku

záujem uzavrief Kúynu zmluvu, predovšetkým jej meno a priezvisko alebo obchodné meno, trvalý

pobyt alebo sídlo, ICO, a údaje o zápise v registri, v ktorom je táto osoba zapísaná, údaj o ponúkanej

Skutočnej kúpnej cen; kontaktné osoby, telefónne čísla, e-mailové adresy.

5.11 Sprostredkovateľ nesmie navrhovat‘ uzaWorenie Kúpnej zmluvy s osobou, o ktorej vie alebo musí

vedieť, že je dóvodná pochybnost‘, že splní riadne a včas svoje záväzky z Kúpnej zmluvy. Ak o to

Záujemca požiada, Sprostredkovatel‘ je povinný oznámit‘ mu údaje potrebné na posúdenie
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důveryhodnosti subjektu, s ktorým navrhuje Sprostredkovatel‘ uzavrieť Kúpnu zmluvu.
Sprostredkovatel‘ neručí za splnenie záväikov tretej osoby ako Kupujúceho z Kúpnej zmluvy.

5.12 Sprostredkovateľje povinný považovat‘ všetky informácie o Záujemcovi za důverné, nie je oprávnený
zneužit‘ ich. Sprostredkovateľ je povinný chránit‘ jemu známe záujmy Záujemcu súvisiace so
zariad‘ovanim všetkých záležitosti podl‘a predmetu Zmluvy, je povinný postupovat‘ podľa pokynov
Záujemcu a v súlade $ jeho záujmami, je povinný riadne a včas oznámiť Záujemcovi všetky okolnosti,
ktoré zistil prí zariaďovaní záležitosti, a ktoré můžu mať vplyv na zmenu pokynov Záujemcu. Od
pokvnov Záujemcu sa Sprostredkovateľ nemůže odchýlit‘ ani vtedy, ak je to naliehavo nevyhnutné v
záujme Záujemcu a Sprostredkovatel‘ nemůže včas dostat‘ jeho súhlas.

5.13 Sprostredkovatel‘ je povinný bez zbytočného odkladu previesf na Záujemcu práva aveci prípadne
získané pri zariad‘ovaní záležitosti a vydat‘ mu všetko, čo pritom získal. Sprostredkovatel‘ je povinný
vykonávat‘ činnosti a priame zastupovanie v súlade s rozsahom predmetu tejto Zmluvy s odbornou
starostlivosťou, osobne.

5.14 Sprostredkovateľ zodpovedá za škodu na veciach alebo dokladoch prevzatých od Záujemcu na
zariadenie záležitosti a na veciach prevzatých pri jej zariad‘ovaní od tretích osůb.

5.15 Záujemca je povinný včas a riadne poskytnúť Sprostredkovateľovi súčinnosť na základe
predchádzajúceho písemného dožiadania Sprostredkovatel‘a. Záujemca je povinný v prípade potreby
vystavit‘ Sprostredkovatel‘ovi písomnú plnú moc.

5.16 Sprostredkovatel‘ sa zavázuje uchovávat‘ všetky údaje, podklady, dokumenty alebo akékol‘vek mé
materiály a nosiče obsahujúce údaje (d‘alej spoločne len „údaje a médiá“) na chránených miestach a z
hl‘adiska techniky a bezpečnosti informácii a osobných údajov zabezpečené tak, že je zaručené, že
nedójde R akémukoľvek pristupu neoprávnenej tretej osoby alebo mému neoprávnenému zásahu.

5.1? V okamihu, ked‘ SprostredkovateF prš výkone svojej činnosti podľa tejto Zmluvy vyhľadá vhodného
Kupujúceho, Sprostredkovatel‘ bez zbytočného odkladu písomne informuje Záujemcu a poskytne
Záujemcovi súčinnost‘ prš uzavretí Kúpnej zmluvy s treťou osobou a pri odovzdaní Predmetu kúpy
tretej osobe ako Kupujúcemu.

Provízia

6.1 Sprostredkovatel‘ má za sprostredkovanie nárok na províziu. Provízia Sprostredkovatel‘a je stanovená
dohodou zmluvných strán vo výške 150€

6.2 Provizia je splatná v nene EUR, bezhotovostným prevodom na účet Sprostredkovatera, na základe
daňového dokladu vystaveného Sprostredkovateľom, s lehotou splatnosti 14 kalendámych dní od
vvstavenia. Sprostredkovatel‘ je oprávnený a povinný vystavit‘ daňový doklad v deňJku dňu podpisania
Kúpnej zm]uvy medzi Záujemcom ako predávajúcim a Kupujúcim.

6.3 Provízia Sprostredkovatel‘a zahřňa náhradu nákladov Sprostredkovateľa.

6.4 Napriek zániku zmluvy o sprostredkovaní vzniká Sprostredkovatel‘ovi právo na proviziu, ak
sprostredkúvaná Kúpna zmluva medzi Záujemcom ako predávajúcim a Kupujúcim bola/je riadne
uzatvorená v lehote do 3 mesiacov o ukončenia, pričom by kjej uzatvoreniu nedošlo, ak by
Sprostredkovateľ nebol vyvíjal činnost‘ podl‘a tejto zmluvy pred ukončením jej účinnosti.
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7 Platnosť a účinnosť Zmluvy

7.1 Zmluva nadobúda platnost‘ a účinnosť dňorn jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva sa
uzatvára na dobu určitú, na dohodnutú dobu Učinnosti sprostredkovania.

7.2 Zmluvné strany sú oprávnené ukončit‘ účinnost‘ zmluvy písomnou dohodou k určitému dňu.

7.3 Každá zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať túto zmluvu z akéhokoFvek dóvodu alebo bez
uvedenia dóvodu. Výpovedná lehota je I mesiac a začina plynúf prvým dňom kalendámeho mesiaca
nasledujúeeho po mesiaci, v ktorom boin výpoved‘ doručená druhej zmiuvnej strane. Výpoved‘ musí
byť písomná. Pre účinnosť výpovede postačuje jej doručenie dwhej zmluvnej strane prostredníctvom
faxu alebo elektronickej pošty‘.

Záverečné ustanovenia

7.4 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa nadia všeobecne záváznými
právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Zmluva sa spravuje slovenským právnym poriadkom. Ak z kontextu tejto Zmluvy nevyplýva niečo ině,
alebo Zmluva výslovne neustanovuje inak, odkaz na ustanovenie právneho predpisu alebo Zmluvy sa
vzťahuje na ustanovenie plamě v zmysle neskorších doplnkov, dodatkov alebo zmien a akýkol‘vek
odkaz na právny predpis je odkazom na právny predpis Siovenskej republiky.

7.5 Sprostredkovate]‘ Me je oprávnený previesť túto Zmluvu ani žiadne práva, pohľadávky, povinnosti a
záväzky podľa tejto Zmluvy (a to ani v časti) na žiadnu tretiu osobu bez predchádzajúceho výstovného
písomného súhlasu Záujemcu. Na účely tejto Zmluvy tretia osoba znamená akúkol‘vek inú osobu
okrem zmluvných strán/účastníkov Zmluvy.

7.6 Zmluva móže byt‘ zmenená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, výlučne písomne, formou
dodatku, očíslovaného podľa poradia.

7.7 Ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy budú zmluvné strany. súd alebo ině kompetentně orgány
považovat‘ za neplatné alebo nevymáhatel‘né, potom takéto ustanovenie bude neplatné iba v dotknutom
a v najužšom možnom rozsahu, pričom jeho zvyšná časť, význam a dósledky, ako aj ostatné
ustanovenia tejto Zmluvy, zostávajú v platnosti. Tie ustanovenia, ktoré boli považované za
nevymáhateľné aiebo neplatné, budú znova prerokované zmluvnými stranami v dobrej viere podporit‘
póvodný zámer sledovaný oboma stranami.

7.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spösobilé na právne úkony, ich vól‘a je slobodná a vážna, prejav vóle
je dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná vol‘nosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený
v predpísanej forme. Zmluvné strany si zmluvu prečítali a bez výhrad súh]asia sjej ustanoveniami.

7.9 Zmluva je vyhotovená v dvoeh rovnopisoch s platnosťou originálu v slovenskej jazykovej verzii.
Každý z účastníkov zmluvy obdrží jeden.

Príloha: Preberaci protokol k Predmetu kúpy/sprostredkovania
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