Zmluva o komisionálnom predaji
8 / 2019
Uzavretá podľa § 577 a nasl. Obchodného zákonníka medzi:

Komisionár:
Názov:
Adresa:
Zastúpenie:
IČO:
Bankové spojenie:

Banícke muzeum v Rožňave
Šafárikova 31, 048 01 Rožňava
Mgr. Pavol Lackanič, riaditeľ
31297765
Štátna pokladnica

IBAN:

SK44 8180 0000 0070 0046 0965

Komitent:
Názov:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

OTVOR DVOR
Betliarska 74/2, 048 01 Rožňava
42252407
2023644898
Fio banka
SK 04 8330 0000 0029 0035 3177
I.
Predmet zmluvy

Komisionár sa zaväzuje, že bude v zastúpení komitenta predávať vo svojom mene
komitentov tovar podľa prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
II.
Podmienky dodávania a skladovania tovaru
Komisionár sa zaväzuje, že dá k dispozícii priestor k skladovaniu tovaru komitenta,
uvedeného v bode I. tejto zmluvy.
Komisionár musí správne skladovať výrobky v súlade s platnými zákonmi a normami
komitenta, aby nedošlo k poškodeniu tovaru.
III.
Platobné podmienky
Komitent si určil pevnú cenu dodaného tovaru na komisionálny predaj, ktorá je uvedená
v prílohe č. 1.
Komisionár si určí predajnú cenu podľa podľa vlastného rozhodnutia o cene, pričom bude
vychádzať z ceny doporučenej komitentom.
V odmene komisionára sú zahrnuté tiež jeho náklady spojené s predajom komitentovho
tovaru.

Vyúčtovanie komisionálneho tovaru bude 10.12.2019.
Na základe vyúčtovania vystaví komitent komisionárovi faktúru na predané kusy.

IV.
Povinnosti komitenta
Komitent dodá komisionárovi tovar v plnom počte podľa prílohy č. 1 a v takom stave, aby bol
spôsobilý predaja.
Komitent sa zaväzuje najneskôr 3 dni vopred informovať komisionára o zmene cien.
V.
Povinnosti komisionára
Komisionár sa zaväzuje predávať tovar vo svojich predajných miestach
prostredníctvom svojich zamestnancov a označiť ho cenovkou.
VI.
Záverečné ustanovenia
Ak nie je uvedené v tejto zmluve inak, riadi sa táto zmluva ustanoveniami Obchodného
zákonníka.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každý má hodnotu originálu a každá
strana obdrží po 1 vyhotovení.
Zmeny v tejto zmluve je možné dohodnúť len písomným dodatkom podpísaným oboma
zmluvnými stranami.

V Rožňave dňa 7.5.2019

...................................................
Mgr. Pavol Lackanič, riaditeľ BM
komisionár

...................................................
komitent

Príloha č. 1 k zmluve o komisionálnom predaji 8/2019

Názov
peňaženka
kľúčenka
veľká kľúčenka
kozmetická taštička
Hodnota tovaru spolu:

Počet ks
6
25
4
1

Cena za ks
4,00
5,00
6,00
8,00

Cena spolu
24,00
125,00
24,00
8,00
181,00

