Zmluva o komisionálnom predaji
Uzavretá podľa § 577 a nasl. Obchodného zákonníka medzi:
Komitent:
Názov: Magneticco
Adresa: Ing. Stanislav Kurbel, Poruba 417, 972 11
Zastúpenie: Ing. Stanislav Kurbel, t.č. 0907 504 030, magneticco1@gmail.com
IČO: 46333461
DIČ: 1045179663
Bankové spojenie:.........................
Komisionár:
Názov: Východoslovenské múzeum v Košiciach
Adresa: Hviezdoslavova 3, 041 36 Košice
Zastúpenie: PhDr. Robert Pollák
IČO: 31297803
DIČ: 2021448539 Nie sme platcom DPH
Bankové spojenie: SK6081800000007000187428, Štátna pokladnica
I.

Predmet zmluvy

Komisionár sa zaväzuje, že bude v zastúpení komitenta predávať vo svojom mene
komitentov tovar a to, kovové magnetky Košice v počte 30 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 si určil pevnú cenu 3,- Eur/ks s DPH dodaného tovaru na komisionálny predaj.
Komisionár si určí predajnú cenu podľa vlastného stanovenia 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 k 15.12.2014.

IV.

Povinnosti komitenta

Komitent dodá komisionárovi tovar 30 ks kovových magnetiek Košice 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., Nám. Maratónu mieru, Hlavná ul. 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 12.5.2014

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

Komisionár
PhDr. Robert Pollák

