Komisionárska zmluva č. 9/2018/TM
uzavretá v zmysle ustanovení § 577 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.
Čl. 1
Zmluvné strany
Komitent / dodávateľ/:
Meno a priezvisko:
Jozef Hornaček
Adresa:
Banka:
Č. účtu:
/ďalej len „komitent“/
Komisionár /odberateľ/:
Názov:
Tribečské múzeum v Topoľčanoch
Adresa:
Krušovská 291/1, 955 01 Topoľčany
Zastúpený:
PhDr. Blaženou Šmotlákovou, riaditeľkou
IČO:
36102601
DIĆ:
202 145 0596
Banka:
Štátna pokladnica
Č. účtu:
/ďalej len „komisionár/
Čl. 2
Predmet zmluvy
2.1 Komisionár sa zaväzuje, že vlastným menom v súlade s podmienkami tejto zmluvy
zabezpečí tretej osobe predaj tovaru prevzatého na základe Dodacieho listu a v cene,
uvedenej na Dodacom liste.
2.2 Komisionár zabezpečuje predaj tovaru v rámci výstavy „Morský svet v toku času“.
2.3 K tovaru zverenému komisionárovi na predaj má komitent vlastnícke právo, pokiaľ ho
nenadobudne tretia osoba.
Čl. 3
Doba plnenia
3.1 Komisionár sa zaväzuje predávať prevzatý tovar od 24. 5. 2018 do 30. 6. 2018, t. j. počas
trvania vyššie uvedenej výstavy.
3.2 Komisionár sa zaväzuje do 5 dní po ukončení doby plnenia predmetu zmluvy vykonať
vyúčtovanie, vrátiť nepredaný tovar komitentovi v stave, v akom ho prevzal, a odviesť
finančné prostriedky za predaný tovar po odrátaní odmeny za predaj na účet komitenta.
Čl. 4
Finančné podmienky
4.1 Komitent sa zaväzuje zaplatiť komisionárovi odmenu /rabat/ vo výške 15 % z ceny
skutočne predaného tovaru. Rabat je súčasťou predajnej ceny tovaru.
4.2 Komisionárovi odmena bude vyplatená na základe vykonaného vyúčtovania po skončení
doby plnenia.
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Čl. 5
Záverečné ustanovenia
Všetky ostatné náležitosti, ktoré nie sú riešené touto zmluvou, sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe písomných dodatkov podpísaných
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho dve vyhotovenia pre komisionára,
jedno pre komitenta.
Zmluva nadobudne platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke komisionára. Komitent dáva súhlas
na zverejnenie zmluvy na webovej stránke komisionára v zmysle platného zákona.

V Topoľčanoch 22. 5. 2018

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

...................................................
komisionár

