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Vajanského 72/4,058 01 Poprad

K O M I S I O N Á R S K A Z M L U V A č.

Uzavretá v zmysle § 577 Obchodného zákonníka
medzi zmluvnými stranami

KOMITENT:

Štatutárny zástupca: BEI.IANKY. občianske združenie
Zodpovedná osoba: Milan Vdovjak
IČO: 42082145
IČ DPH:
Bankové spojenie: SK07 0200 0000 0025 8794
KOMISIONÁR:

Podtatranské múzeum v Poprade
Vajanského 72/4
058 01 Poprad
Štatutárny zástupca: PhDr. Bc. Magdaléna Bckcssová
Bankové spojenie: SK73 8180 0000 0070 0051 9613
IČO: 37781171
DIČ:2021453390

Súčasne prehlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že sú spôsobilí a oprávnení k právnym
úkonom a podľa ustanovení § 577 a nasl. Obchodného zákonníka uzatvárajú komisionársku
zmluvu za nasledovných podmienok:
1.
Platnosť komisionárskej zmluvy: na dobu neurčitú.
II.
Komisionár sa zaväzuje, že:
1.
2.
3.

Telefón :
052 / 772 19 24

Zabezpečí predaj tovaru (suveníry a upomienkové predmety) prijatého podľa
dodacieho listu, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.
Zodpovedá za prevzatý tovar a zaväzuje sa prípadné škody uhradiť v plnej výške
nákupnej ceny.
Na konci kalendárneho roka uskutoční vyúčtovanie a predané upomienkové
predmety v danom roku budú uhradené prevodným príkazom na účet kortiitenta.

Bankové spojenie :
SK73 8180 0000 0070 0051 9613

IČO :
37781171

www.mu2eumpp.sk
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Po ukončení zmluvného vzťahu bude nepredaný tovar vrátený komitentovi
a vykonané vyúčtovanie.
III.

Komitent sa zaväzuje, že:
1. Dodá tovar tovar podľa dodacieho listu, u ktorého budú zrejmé údaje o množstve
a cene tovaru.
2. Vlastníkom tovaru je až do jeho predaja tretej osobe komitent
3. Na konci zmluvného vzťahu preberie od komitent nepredaný tovar na základe
vyúčtovania a potvrdí prevzatie.
IV.
Komisionárska zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Táto zmluva je vyhotovená
v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom exemplári patrí každej zo zmluvných
strán.
Obidve zmluvné strany môžu túto zmluvu vypovedať s účinnosťou ku koncu
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v kktorom bola výpoveď
doručená druhej zmluvnej strane.
Zmluva je platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinná dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke.
V Poprade dňa
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PhDr. Bc. Magdaléna Bekessová
Riaditeľka Podtatranského múzea v Poprade
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