ZMLUVA O KOMISNOM PREDAJI
uzavretá podľa § 577 a nasl. Obch. zák., medzi:
názov:
sídlo:
v zastúpení:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
IBAN:

MEMOEURO SK s. r. o.
SNP 1321/39, 940 02 Nové Zámky
Róbert Kopaj, konateľ
53 272 528
2121322258
SK2121322258

(ďalej ako „Komitent“)
a

názov: Múzeum mesta Bratislavy
sídlo: Radničná 577/1, 815 18 Bratislava
v zastúpení: Zuzana Palicová, poverená vedením
IČO: 00179744
DIČ: 2020801761
IČ DPH: SK2020801761
bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej ako „Komisionár“)
(Komitent a Komisionár spolu ďalej ako „zmluvné strany“)
1.
Predmet zmluvy
1.
Predmetom zmluvy je komisný predaj Memoeuro suveníru tlačený na bankovkový
papier v nominálnej hodnote 0 Eur (slovom nula Eur) (ďalej len „tovar“) dodávaný
Komitentom. Komitent dodáva Komisionárovi tovar na komisný predaj.
2.
Komisionár sa zaväzuje vyplatiť Komitentovi nákupnú cenu získanú za predaný tovar
koncovým spotrebiteľom na základe prílohy č.1 zmluvy v súlade s podmienkami stanovenými
v Článku 3. tejto zmluvy.
2.
Podmienky dodávania, skladovania a predávania tovaru
1.
Komisný tovar je majetkom Komitenta.
2.
Komisionár sa zaväzuje pri predaji tovaru s potrebnou odbornou starostlivosťou, aká
sa vyžaduje od predajcu, zabezpečiť ponuku v predaji, jeho potrebnú ochranu pred
znehodnotením a odcudzením. Komisionár v prípade odcudzenia, alebo poškodenia tovaru
nahlási tento tovar ako predaný a Komitent ho vyfakturuje za dohodnutých podmienok
v nákupnej cene.
3.
Komisionár musí správne skladovať tovar v súlade s platnými zákonmi a normami
Komitenta, s ktorými ho Komitent oboznámi, najmä dbať na to, aby na tovare nevznikla škoda.
4.
Komitent je povinný súčasne s dodávkou tovaru doručiť dodací list so zaznamenaním
počtu jednotlivých druhov tovaru určených na predaj. Prevzatie tovaru potvrdí Komitent
podpisom dodacieho listu.

5.
Komisionár berie na seba hmotnú zodpovednosť za prevzatý tovar a to v plnej výške
hodnoty prevzatého tovaru.
6.
Komisionár môže vrátiť Komitentovi len nepredaný nepoškodený tovar, inak Komitent
môže tovar odmietnuť prijať. Poškodený tovar sa potom vyfakturuje ako predaný vo výške
nákupnej ceny.
7.
Komisionár bude tovar predávať tretím osobám – koncovým spotrebiteľom za
maloobchodnú predajnú cenu, ktorá je uvedená v prílohe č.1 tejto zmluvy a to vrátane DPH.
3.
Zúčtovanie komisného predaja a platobné podmienky
1.
Zúčtovanie komisného predaja sa uskutoční k 15.11.2022. V tejto lehote podá
Komisionár Komitentovi písomnú správu o stave predaja obsahujúcu zoznam predaného
tovaru, a to formou e-mailovej správy zaslanej na adresu: ...
2.
Komitent na základe zoznamu predaného tovaru vystaví po 15.11.2022 faktúru so
splatnosťou 14 dní a zašle ju Komisionárovi. Splatnosť faktúry bude počítaná odo dňa
doručenia faktúry Komisionárovi.
3.
Fakturovaná suma bude vo výške nákupnej ceny za všetok Komisionárom predaný
tovar v príslušnom kalendárnom roku. V prípade straty alebo poškodenia tovaru v príslušnom
kalendárnom roku, bude tento vykázaný ako predaný a bude vyfakturovaný vo výške nákupnej
ceny.
4.
Povinnosti komisionára
1.
Komisionár je povinný chrániť záujmy komitenta súvisiace s predmetnou činnosťou.
2.
Komisionár sa zaväzuje platiť faktúry za predaný tovar v dohodnutom termíne.
3.
Komisionár sa zaväzuje udržovať potrebné zásoby tovaru, potrebného pre
zabezpečenie jeho plynulého predaja koncovému spotrebiteľovi.
5.
Platnosť a účinnosť zmluvy
1.
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2022 r. a je možné ju ukončiť dohodou
zmluvných strán alebo výpoveďou jednej zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu.
Výpovedná doba je 1 mesiac a začína plynúť dňom doručenia výpovede druhej zmluvnej
strane.
2.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
3.
Zmluva je vyhotovená v 4-och rovnopisoch, z ktorých 3 obdrží 1 Komisionár a 1
Komitent.
4.
Zmeny tejto zmluvy je možné realizovať len na základe dohody oboch zmluvných strán,
vo forme písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.
5.
Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že jej obsah vzájomne dohodli, po napísaní prečítali,
jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
V Nových Zámkoch, dňa 24.3.2022

V Bratislava, dňa 17.3.2022

....................................................
Róbert Kopaj
konateľ

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

Príloha č.1 Zmluvy o komisnom predaji č.j.
Názov tovaru
Memoeurosuvenír ..................
Memoeurosuvenír ..................

Nákupná cena v €
vrátane DPH
2,40€
2,40€

Predajná cena v €
vrátane DPH
4,00€
4,00€

