Zmluva o komisionálnom predaji
Uzavretá podľa § 577 a nasl. Obchodného zákonníka medzi:
Komitent:
Názov: Vydavateľstvo Hibernia Nova
Adresa: Lazár Deák u.4, 1173 Budapešť, Maďarsko
Zastúpenie: Marton Jenó
IČO: 12719808-2-42
IČ DPH: -..............................................................
Bankové spojenie:10402283-22801517
Komisionár:
Názov: Východoslovenské múzeum v Košiciach
Adresa: Hviezdoslavova 3, 041 36 Košice
Zastúpenie: PhDr. Robert Pollák
IČO: 31297803
Bankové spojenie: SK6081800000007000187428, Štátna pokladnica
I.

Predmet zmluvy

Komisionár sa zaväzuje, že bude v zastúpení komitenta predávať vo svojom mene
komitentov tovar a to, knihy s názvom „Košice“ v počte 20 ks a „Košický kraj“ v počte 40
ks.
II.
Podmienky dodávania a skladovania tovaru
Komisionár sa zaväzuje, že dá k dispozícii priestor k skladovaniu tovaru komitenta,
uvedených 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 a komisionár sa dohodli na predajnej cene, z ktorej 50 % je pre komisionára:
Košice 6,- eur a 3,- Eur
Košický kraj 10,- eur a 5,- eur
Komisionár vystaví do 15 dní za predchádzajúci štvrťrok zoznam predaného tovaru
a zašle ho komitentovi. (prvýkrát k 15.07.2014 za obdobie 11.4.2014 – 30.06.2014). Komitent
na základe zoznamu predaného tovaru vystaví faktúru so splatnosťou 15 dní a zašle ju
komisionárovi.
IV.

Povinnosti komitenta

Komitent dodá komisionárovi tovar 20 ks + 40 ks kníh v plnom počte 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 a to Hrnčiarska ul.
a Nám. Maratónu mieru 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 Košiciach 11.4.2014

Komitent
.............................

Komisionár
PhDr. Robert Pollák

