Zmluva na komisionálny predaj

Komitent:

IČO:
DIČ:

Zastúpený:
ďalej ako komitent

č.

1/2012

Zemplínske múzeum v Michalovciach
Kostolné námestie 1
071 01 Michalovce
31297749
2020747850
Mgr. Maroš Demko, riaditeľ ZM

a
Komisionár:

IČO:
DIČ:
IČDPH:

Zastúpený:
ďalej

Služby mesta Michalovce, s.r.o.
Partizánska 23
07101 Michalovce
44389442
2022680209
SKl022680209
JUDr. Slavomír Janok, Ing. Jozef Doležal- konateľ

ako komisionár
Článok I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok komisionára zabezpečovať predaj obchodného tovaru
komitenta, t.j. publikáciu Kresťanstvo v dejinách Zemplína (zborník z rovnomennej
celoslovenskej
vedeckej
konferencie,
konanej
17.-l8.septembra
2010
v Michalovciach). Touto zmluvou sa komisionár zaväzuje, že vo vlastnom mene
zariadi pre komitenta na jeho účet predaj tovaru a zaväzuje sa komitentovi vyplatiť
fakturačnú skladovú cenu z predaného tovaru dodaného komitentom.

Článok II.
Doba plnenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na obdobie do 31.12. 2012.
Článok III.
Práva a povinnosti účastníkov

1. Komitent a komisionár sa dohodli na hodnote skladových zásob komitenta
u komisionára vo výške 150 EUR, slovom: jedenstopäťdesiat eur.
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2. Tovar dodá komitent komisionárovi na základe dodacieho listu a bude ho priebežne
dopÍňať podľa vzájomnej dohody. Táto hodnota môže byť upravená po vyhodnotení
spolupráce, prípadne aj počas zmluvného obdobia.
3. Komisionár sa zaväzuje vyčísliť predaj tovaru komitenta vždy k poslednému dňu mesiaca
a na základe komitentom vystavenej faktúry sa zaväzuje vykonať úhradu do 14 dní od
vystavenia faktúry. Prípadný účtovný rozdiel, zistený pri bežnej inventúre alebo po
skončení platnosti tejto zmluvy, je povinný uhradiť komisionár ihneď prevodom na účet
komitenta.
4. V prípade omeškania platieb vyššie uvedených faktúr môže komitent účtovať zmluvnú
pokutu vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý kalendárny deň omeškania po 14 dňoch
splatnosti.
5. Komitent je oprávnený vykonať obhliadku resp. fyzickú inventúru tovaru zvereného
komisionárovi do komisie. Tovar zostáva majetkom komitenta až do jeho zaplatenia zo
strany komisionára.
6. Komisionár zodpovedá za bezpečné uskladnenie tovaru komitenta.
7. Komisionár je povinný pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou
starostlivosťou. V prípade, že sa vyskytnú okolnosti, ktoré by zásadným spôsobom mohli
ovplyvniť jeho činnosť, je komisionár povinný, vyžiadať si od komitenta pokyny, ako
postupovať. Ak by tak neurobil, a jeho konanie by malo na komitenta negatívny dopad,
komisionár sa zaväzuje komitentovi zaplatiť škodu v celom rozsahu.

Článok IV.
Odmena

1. Komisionár má nárok za služby spojené s predajom na odplatu - províziu vo výške 15%
za každý ním predaný tovar špecifikovaný v čl. I tejto zmluvy. V odplate komisionára sú
zahrnuté tiež náklady spojené s predajom tovaru, ktorých predaj je predmetom tejto
zmluvy. Pri každom predaji tovaru si komisionár vyúčtuje 15 % k cene predaného
tovaru plus DPH, čo bude jeho odmena.

Článok V.

1. Komitent je oprávnený zmluvu kedykoľvek čiastočne alebo v celom rozsahu písomne
vypovedať s účinnosťou k poslednému dňu v mesiaci, v ktorom bola výpoveď
komisionárovi doručená. Výpoveď musí byť komisionárovi doručená do vlastných rúk.
Od účinnosti výpovede je komisionár povinný nepokračovať v činnosti, na ktorú sa
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výpoveď vzťahuje.

Je však povinný komitenta upozorniť na opatrenia potrebné na to, aby
sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej komitentovi nedokončením činnosti
súvisiacej so zariaďovaním predmetu tejto zmluvy. Za činnosť riadne uskutočnenú do
účinnosti výpovede má komisionár nárok na odplatu určenú v zmysle čL II tejto zmluvy.
2. Komisionár môže túto zmluvu vypovedať s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená komitentovi. Ku dňu
účinnosti výpovede zaniká záväzok komisionára uskutočňovať úkony smerujúce k predaju
tovaru, ktorý je mu touto zmluvou zverený k predaju. Ak by týmto prerušením činnosti
vznikla komitentovi škoda, je komisionár povinný ho upozorniť, aké opatrenia treba
urobiť na jej odvrátenie.
3. V prípade, ak dôjde akýmkoľvek spôsobom k ukončeniu právneho vzťahu založeného
touto zmluvou, zaväzuje sa komisionár bez zbytočného odkladu, najneskôr v 15.
kalendárny deň v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k zániku tohto
právneho vzťahu, vrátiť komitentovi dosiaľ nepredaný tovar, predložiť komitentovi
súhrnné vyúčtovanie a vyplatiť za predaný tovar kúpnu cenu zníženú o odplatu
vypočítanú v súlade s čl. IV tejto zmluvy.
4. Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Článok VI.

l. Táto zmluva sa uzatvára v 4 exemplároch,
tejto zmluvy.

pričom

každá zo strán obdrží dva originály

Článok VII.

l. Komisionár aj komitent zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním riadne
prečítali, že bola uzatvorená po vzájomnom prerokovaní pri úplnej zhode vôle strán, nie
v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
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ZEMPLíNSKE MÚZEUM

. . . . . .: :.: . =::~~~
Kostolné námestie 1

Komisionár - SMM, s.r.o.

Komitent - Zemplínske múzeum
v Michalovciach
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