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Zmluva o komisionálnom predaji

Článok 1
Zmluvné strany

Komitent:       Mgr. Monika Rosenbei.gová
Nová ulica 457/25

Levoča
04443 1 0
083268219

9/ffi#3 #

Komisionár:  Oravské múzeum P. 0. Hviezdoslava
Oravský Podzámok č. 9
027 41  0ravský Podzámok

Zčastŕg:iá:5:3e6dDr.MfiiouJagnešákovou,riaditeľkou
DIČ: 2021437913
Č. účtu: 70000481213/8180 Štátna pokladnica

Článok 2
Predmet zmluvy

Komisionár sa zaväzuje, Že v súlade s podmienkami tejto zmluvy zabezpečí komisionálny
predaj   suvenírov   komitentom   na   základe   dodacieho   listu   v areáli   Oravského   hradu  v
Oravskom Podzámku počas doby jeho sprístupnenia verejnosti.

Článok 3
Doba a spôsob plnenia

1.   Komisionár obdrží tovar od komitenta na základe  ústneho  alebo  písomného požiadania
poštou alebo osobne. Náklady na dopravu znáša komitent.

2.   Tovar  komitenta  je  spomenutý  v pn'lohe  č.1.  Tovar  zostáva  majetkom  komitenta  do
termĺnu .vyúčtovania. Cena tovaru je uvedená na dodacom liste.

3.   Komitent   bude   zúčtovávať  komisionárovi   skutočne   predaný  tovar  podľa  vzájomnej
dohody na základe Íáktúry vystavenej  komitentom  s lehotou splatnosti  15  dní.  Podklady
k jej vystaveniu dodá komisionár.

Článok 4
Finančné podmienky

Odmenou komisionára bude rozdiel medzi cenou komitenta uvedenou na dodacom liste
a predajnou cenou komisionára, ktorá bude o  30  °/o (slovom tridsať)   vyššia ako cena udaná
komitentom.



Článok 5
Záverečné ustanovenia

1.   Zmluva  je  vyhotovená  v  3  exemplároch  s rovnakou  právnou  účinnost'ou,  z   ktorých
komisionár obdrží dve a komitent jedno vyhotovenie.

2.   Zmluvu možno doplniť či zmeniť len písomne po vzájomnom súhlase oboch zmluvných
strán písomnou fomou.

3.   Túto  zmluvu  možno  vypovedať  len  pĺsomne  v lehote  30  dnĺ  platnej  pre  obe  zmluvné
strany.Výpovednálehotazačínaplynúťprvýmdňommesiacanasledujúcehopomesiaci,J    ____   _

v ktorom  bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
4.   Zmluva   sa   uzatvára   na   dobu   určitú   do   31.12o2023,   platnost'   nadobúdaL.        1V                  j.  __1^A``:-'i^;~ZJIJ.J.lu v cL      OC*      L^ĹJ`r.|  T `^i-`~      -^ -----  _

podpísania   oboma   zmluvnými   stranami   a účinnost'   dňom   nasledujúcim   po
zverejnenia na webovom sídle komisionára.

5.   Zmluvné    strany    potvrdzujú    autentickosť    tejto    zmluvy    vlastnoručným    podpisom.
prehlasujú,  že  obsähu  zmluvy  porozumeli,  súhlasia  s nĺm  a že  táto  nebola  dojednaná
vtiesni,anizainakjednostrannenevýhodnýchpodmienok.

6.Právnevzťahyvýslovneneupravenétoutozmluvousariadiapríslušnýmiustanoveniami
Obchodného zákomíka.

V oravskom podzámku, dňa   4``4-Zoz`3

Komitent: Komisionár:



Príloha č.  1 ku Zmluve o komisionálnom predaji č.
t/ / J /) # fi {  ')

Tovar umiestnený v predajniach suvenírov Oravského múzea P.O. Hviezdoslava

1.   Keramické svietniky


