Zmluva o komisionálnom predaji číslo___________
v zmysle ustanovení § 577 a nasl.zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
uzatvorená medzi :
Článok I.
Zmluvné strany:
Komisionárom :
Obchodné meno: Liptovské múzeum v Ružomberku
Sídlo : Námestie Š.N.Hýroša 10 Ružomberok,034 50
Štatutárny orgán/osoba oprávnená podpísať zmluvu : Mgr.Martin Krupa
IČO: 35993154
DIČ: 35993154
Bankové spojenie:Štátna pokladnica, Radlinského 32 bratislava 81005
IBAN: SK44 8180 0000 0070 0048 1432
SWIFT:SPSRSKBA
Inštitúcia zriadená samosprávnym krajom -verejná správa
(ďalej len komisionár)
a
Komitentom
Obchodné meno Viera Rajnáková - MARION
Sídlo: Strakova 228/3, 811 01 Bratislava, Slovenská republika
Štatutárny orgán/osoba oprávnená podpísať zmluvu: Viera Rajnáková
IČO: 37126792
DIČ: 1025227621
Bankové spojenie: 2300780159/8330
IBAN: SK6483300000002300780159
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Zapísaný v živnostenskom registri Obvodný úrad Bratislava č. Číslo ŽR: 104-10416
(ďalej len komitent)

Článok. II.
Predmet zmluvy:
1. Touto zmluvou sa komisionár zaväzuje, že zriadi vo vlastnom mene pre komitenta na jeho účet
obchodnú záležitosť, tj. predaj dodávaného tovaru podľa jednotlivých dodacích listov.
2. Komisionár si prevezme tovar od komitenta poštou. V prípade, že tovar príde poštou poškodený,
komisionár bezodkladne (mailom) nahlási komitentovi. S kuriérom pošty alebo na pošte spíše reklamačný
list a urobí fotodokumentáciu.
3. Komisionár sa zaväzuje zaplatiť komitentovi odplatu vo výške podľa veľkoobchodného cenníku
(nákupná cena) v prílohe č. 1..
4. Zmena cien podľa prílohy č. 1 k tejto zmluve musí byť oznámená písomne bez zbytočného odkladu po
vzniku oprávnenia na jej uplatnenie.

Článok. III.
Práva a povinnosti zmluvných strán:
1. Komitent bude dodávať komisionárovi za účelom predaja tovar podľa článku II.tejto zmluvy
2. Vždy po predaji odobratého množstva výrobkov, najmenej však raz ročne, najneskôr k 31.12. bežného
kalendárneho roka zašle komisionár na adresu komitenta správu o počte predaných kusov výrobkov.
V správe komisinár označí osobu, s ktorou uzavrel zmluvu. Ak tak neurobí, je komitent oprávnený
vymáhať voči komisionárovi nárok na plnenie záväzku z tejto zmluvy.
3. Komisionár sa zaväzuje uhradiť faktúru zaslanú komitentom na základe uvedenej správy v súlade s
ods.2 čl. III s lehotou splatnosti 14 dní odo dňa jej doručenia.
4. Komitent sa zaväzuje na základe oznámenia komisionára prevziať všetok nepredaný, nepoškodený
tovar odovzdaný komisionárom poštou. Poškodený tovar bude fakturovaný ako predaný.
5. Súčasťou povinností komisionára nie je obstaranie poistenia obchodných záležitostí komitenta.
6. Za škodu na tovare podľa tejto zmluy zodpovedá komisionár podľa § 583 a nasl. Zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník.
7.Komitent sa zaväzuje, že dodá na základe písomného oznámenia komisionára ďalší potrebný počet
dohodnutého tovaru, ktorý je predmetom tejto zmluvy.
Článok. IV.
Ukončenie zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú .
2. Zmluva môže byť ukončená pred uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená:
a) písomnou dohodou zmluvných strán
b) výpoveďou zo strany hociktorej zmluvnej strany s účinnosťou k prvému dňu nasledujúceho mesiaca
po doručení výpovede

Článok. V.
Záverečné ustanovenia
1. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné realizovať len formou písomného dodatku k tejto
zmluve podpísaného oboma stranami.
2 Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/191 Zb.
Obchodný zákonník.
3. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva je prejavom ich slobodnej vôle a nie je uzavretá v
tiesni ani za nevýhodných podmienok.

4. Dňom ukončenia platnosti zmluvy si vysporiadajú zmluvné strany vzájomné záväzky podľa tejto zmluvy,
pričom každá strana môže požadovať náhradu škody spôsobenú druhou stranou.
5.Táto zmluva je vyhotovená v dvoch originálních exemplároch, z ktorých každá strana obdrží po jednom.
V …........................ dňa …............
Za komisionára :
––––––––––––––––

V Bratislave dňa …………….
Za komitenta:
–––––––––––––––-

Príloha č. 1 ku Zmluve o komisionálnom predaji č._____

Veľkoobchodný cenník (nákupná cena)
platný k 4.5.2015

Názov

Cena v EUR

Wander Card klasická

0,40

Wander Card dvojdielna

0,50

Wander Book

2,00

Maloobchodný cenník (predajná cena)
platný k 4.5.2015

Názov

Cena v EUR

Wander Card klasická

0,60

Wander Card dvojdielna

0,80

Wander Book

3,00

