
Z m l u v a

o obstaraní predaja veci číslo 1/2019

Zmluvné strany :

Objednávateľ : Ľubomír Svýba
Rozličný tovar
027 41 Oravský Podzámok č.226
IČO: 48225835
DIČ: 1075078312
č.účtu: SK15 7500 0000 0040 2190 1367

Obstarávateľ: Liptovské múzeum v  Ružomberku
Nám. Š.N.Hýroša 10, 034 50  Ružomberok
zastúpený : PhDr. Martinom Krupom, riaditeľom
IČO: 35993154     DIČ: 2020590363
IČ DPH: nie sme plátci DPH
číslo účtu: SK44 8180 0000 0070 0048 1432
7000481432/8180
Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Zmluvné strany potvrdzujú podľa § 737 a násl. § Občianskeho zákonníka,
v zmysle  § 577 a násl. § Obchodného zákonníka, prevzatie veci na obstaranie
predaja veci.

Predmet zmluvy:

Drevený suvenír: “pokladnička – Múzeum v Pribyline” 200 ks á 1,60 €
Drevený suvenír: “Hojdací koník” 50 ks á 1,00 €

Objednávateľ prehlasuje, že predmet zmluvy odovzdaný za účelom obstarania
predaja veci je v jeho osobnom vlastníctve, nadobudol ho riadnym spôsobom a
má výlučné právo s ním disponovať. Distribúcia predmetu zmluvy je na vlastné
náklady objednávateľa.
Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať obstarávateľovi predmet plnenia
v požadovanej kvalite so zárukou na akosť, v prípade výrobkov, ktoré vyžadujú
certifikát, prípadne určenie doby maximálnej trvanlivosti a nezávadnosti
výrobku. Deň plnenia je deň odovzdania predmetu zmluvy. Táto skutočnosť
bude potvrdená podpisom oboch zmluvných strán. Vec bude daná do predaja
tri dni po prevzatí.

Cena predmetu zmluvy sa určí dohodou oboch zmluvných strán
s rabatom pre Lipt. múzeum 30%

2. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy pred uplynutím 30 dní od prevzatia
veci na obstaranie predaja, obstarávateľ je oprávnený účtovať poplatok vo
výške 3 %  zo stanovenej ceny.
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3. Obstarávateľ má právo na odmenu iba vtedy, ak sa zverená vec predala.

4. Objednávateľ má právo, aby mu obstarávateľ vyplatil po predaji predmetu
dohodnutú cenu. Objednávateľ súhlasí s manipulačným poplatkom za odvod sumy
peňazí podľa platného poštového poriadku. Ak bola vec dopredaná , alebo hodnota
predávanej veci presiahla čiastku 50 € bude vyúčtovaná každý mesiac. Konečné
vyúčtovanie predaja bude najneskôr do konca februára nasledujúceho roka.

5. Ak obstarávateľ nepredá vec do troch mesiacov odo dňa, keď mu bola vec
zverená do predaja, zmluva sa ruší, ak sa medzi objednávateľom a
obstarávateľom nedohodlo inak.

6. Obstarávateľ si vyhradzuje právo výberu ponúkanej veci na obstaranie
predaja. V prípade nepredajnosti veci bude vrátená objednávateľovi priebežne /
prešlá doba trvanlivosti/.

7. Ak si objednávateľ neprevezme predmet zmluvy do dňa kedy určil
obstarávateľ, bude mu účtované skladné vo výške 1 € za každý začatý týždeň.
Ak si objednávateľ neprevezme predmet zmluvy ani po prvej upomienke,
znamená to, že súhlasí s odpredajom veci organizácii zaoberajúcej sa výkupom
odpadových surovín. Zisk z tohto predaja sa poukáže objednávateľovi veci po
odpočítaní skladného a nákladov s tým spojených.

8. Pri predaji veci zverenej na predaj zodpovedá obstarávateľ predaja
kupujúcemu za vady predávanej veci. Obstarávateľ predaja zodpovedá aj za to,
že predaná vec má vlastnosti, ktoré obstarávateľ pri predaji uviedol.

9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými
stranami. Zmluva sa vyhotovuje v 2 (dvoch) rovnopisoch, po jednom pre každú
zmluvnú stranu.

V Ružomberku, 19.2.2019

PhDr. Martin Krupa
riaditeľ Liptovského múzea
v   R u ž o m b e r k u

___________________________ _______________________

objednávateľ obstarávateľ


