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Zm!uva o komisionálnom predaji

Článok 1
Zm]uvné strany

Komitent:        Class s®r.o.
Pražská 49 040  1 1  Košíce
Spoločnosť zapĺsaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1,
oddiel Sro, Vložka č. 37928/V

Zča;ú:Págj;ingg4.gLenkašingovská,konateľ
DIČ: 2120129869
Bankovés]     .      .      ~ -.-. v   ,a.s.
IBAN: SK
Kontakt: +421904 462 750, info@class.eu.sk

Komisionár:  Oravské múzeum P. 0. Hviezdoslava
Oravský Podzámok č. 99 027 41   0ravský Podzámok
Zvastúpené : PaedDr.Máriou Jagnešákovou, riaditel'kou
ICO:  36145106
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  si_i.ve_ti.ĺrov _k.omitentom. ria. zák.lade dcida_cieho listu   v pred.aj_n_i si_i.ven_írov pod_   Oravs_kým_
hradom v Oravskom Podzámku počas doby jeho sprĺstupnenia verejnosti.

Článok 3
Doba a spôsob plnenia

1.Komisionár obdrži' tovar od komitenta na základe ústneho alebo písomného požiadania
poštoi_]  a.]ebo  osobne.  Nák_].a_dy na.  dopra.vu  z_ná.ša, _k_om_Íten_t.

2.Tovar komitenta je spomenutý v Prílohe č.1.Tovar zostáva majetkom komitenta
do termínu vyúčtovania. Cena tovaru j e uvedená na  dodacom liste.

3 .Komitent bude zúčtovávat' komisionárovi skutočne predaný tovar podl'a vzájomnej dohody
na základe fáktúry vystavenej komitentom s lehotou splatnosti 15 dní. Podklady k jej
vystaveniu dodá  komisionár.



Článok 4
Finančné podmienky

Odmenou komisionára za  dodaný  tovar bude  rozdiel  medzi  cenou komitenta  uvedenou na
dodacom liste   a predajnou cenou komisionára:

a)   Kniha ktorej,  cena bude  predstavovat'  sumu vyššiu o 3  €  (slovom tri  eurá)  ako  cena
udaná komitentom.

b)   Pexeso   ktorého,   cena  bude   predstavovat.   sumu   vyššiu   o 0,30  €   (slovom  tridsat'
eurocentov) ako ceria udaná komitentom.

Článok 5
Záverečné ustanovenia

1.   Zmluva  je  v-yhotovená  v  3  exemplároch  s rovnakou  právnou  účinnosťou,  z   ktorých
komisionár obdrží dva a komitent jedno vyhotovenie.

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

3.   Túto  zmluvu  možno  vypovedat'  1en  písomne  v lehote  30  dní  platnej  pre  obe  zmluvné
strany. Výpovedná lehota začĺna plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom  bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

4.   Zmluva   sa   uzatvára   ria   dobu   určitú   do   31.12.2023,   platnosť   nadobúda   dňom
podpísania   oboma   zmluvnými   stranami   aúčinnost'   dňom   nasledujúcim   po   dni
zverejnenia na webovom sídle komisionára.

5.   Zmluvné    strany   potvrdzujú   autentickost'    tejto    zmluvy    vlastnoručným   podpisom,
prehlasujú,  že  obsahu  zmluvy  porozumeli,  súhlasia  s nĺm  a že  táto  nebola  dojednaná
v tiesni, mi za inak jednostranne nevýhodných podmienok.

6.   Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia pn'slušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.

V Oravskom Podzámku, dňa  #9, 4 Á%žŕ `'

Komitent: Komisionár:



Pri'loha č.  1  ku Zmluve o komisionálnom predaji č.

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

1.    KnihaFélix
2.   Pexeso Félix


