KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
uzatvorená podľa ust.§ 577 anasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka vznení
neskorších predpisov
Zmluvné strany
Komitent:

Fiora, s.r.o.

Sídlom:
Banšelova 32, 821 04 Bratislava
Zastúpená:
Janka Vizárová, konateľ
IČO:
35890347
DIČ:
2021838665
IČ DPH:
SK2021838665
Zapísaná v OR OS BA I., v odd. Sro, vložka č.32156/B
bankové spojenie:
Fio banka, a.s.
číslo účtu:
2600354098/8330
IBAN:
SK3183300000002600354098
Kontakty:
0917 852 060, peterz@fiora.sk
(ďalej len komitent)

Komisionár:

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:

Letná 50
052 01 Spišská Nová Ves
Ing. Zuzana Krempaská
31297927
2021432798
Štátna pokladnica
IBAN: SK60 8180 0000 0070 0018 4518
muzeumspisa@muzeumspisa.com, 053/4423757

Kontakty:

(ďalej len komisionár)
Preambula
 Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne
a zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by
mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomí, že pri neoznámení takejto
skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov
vzniknúť.
 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú vôľu
uzavrieť túto komisionársku zmluvu v nasledovnom znení
I.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je záväzok komisionára, že bude vo vlastnom mene zabezpečovať predaj
propagačného tovaru komitenta, v množstve podľa dodacieho listu (ďalej len tovar) vo vlastnej
predajnej sieti.
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II.
Práva apovinnosti zmluvných strán
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.

Komisionár sa zaväzuje prevziať tovar od komitenta na základe dodacieho listu, ktorý bude tvoriť
prílohu tejto zmluvy a zabezpečiť jeho predaj.
Komisionár zodpovedá za neporušenosť a pôvodnú kvalitu tovaru od doby prevzatia do doby
vrátenia komitentovi z dôvodu obchodného nezáujmu.
Komisionár je povinný uhradiť náhradu škody za nevrátené alebo preukázateľne poškodené
výrobky v lehote splatnosti 30 dní od doručenia faktúry komitenta.
Komisionár sa zaväzuje každé poškodenie, stratu, zničenie a pod. tovaru oznámiť bezodkladne
komitentovi.
Komisionár koná v obchodných veciach svojím menom. Za kvalitu výrobkov zodpovedá komitent.
Predajná cena navrhnutá komitentom je len cenou doporučenou.
Komitent sa zaväzuje na návrh komisionára uskutočniť bezodkladnú výmenu tovaru, u ktorého
komisionár zistil dodatočné vady, znemožňujúce jeho predaj.
Komitent sa zaväzuje poskytnúť komisionárovi všetky informácie, potrebné na riadne plnenie jeho
záväzkov.
Komitent má právo v súlade s organizačnými a technickými možnosťami komisionára kontrolnú
inventúru za prítomnosti komisionára.
Predajnú cenu tovaru stanovuje komisionár.
Komitent sa zaväzuje na návrh komisionára prevziať zvyšok nepredaného tovaru, ktorý nebude
predajný ani za cenu doporučenú komitentom. Komitent môže pristúpiť na návrh komisionára
na zníženie ceny tovaru.
Komitent sa zaväzuje dodať tovar do predajnej siete komisionára v štandardnej kvalite a upozorniť
komisionára na prípadné nedostatky.
Tovar zostáva vo vlastníctve komitenta.
Komisionár vykoná vyúčtovanie predaja a jeho správnosť odsúhlasí s komitentom na základe
uzávierky po ukončení predaja.
Doba trvania zmluvy

3.1.
3.2.

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Zmluvu možno ukončiť:
a/ dohodou zmluvných strán. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade ukončenia zmluvného vzťahu
dohodou vysporiadať navzájom všetky záväzky ku dňu ukončenia zmluvného vzťahu.
b/ výpoveďou bez udania dôvodu ktorejkoľvek zo zmluvných strán s 10-dňovou výpovednou
lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po doručení výpovede.

IV.
Odplata. Spôsob úhrady.
4.1. Komitent sa zaväzuje poskytnúť tovar za jednotkovú cenu uvedenú v dodacom liste. Predajnú cenu
určí komisionár, pričom zohľadní obchodný rabat do výšky 20 %.
4.2. Komisionár oznámi komitentovi množstvo a hodnotu predaného tovaru za uplynulé obdobie.
4.3. Komitent na základe tohto oznámenia vystaví faktúru s lehotou splatnosti 15 dní.
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V.
Osobitné ustanovenia
5.1. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže ukončiť zmluvný vzťah výpoveďou. Výpovedná lehota je
1 mesiac. Začína plynúť prvý deň nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede.
5.2. Finančné záväzky zmluvných strán sa vysporiadajú ku dňu ukončenia zmluvného vzťahu.
VI.
Záverečné ustanovenia
6.1.

Pokiaľ vzťah zmluvných strán nie je upravený dispozitívnymi ustanoveniami tejto zmluvy, platia
ustanovenia 577 a nasl. zák. č. 511/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
6.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom registri Úradu vlády SR.
6.3. Obsah tejto zmluvy možno meniť a dopĺňať výlučne formou písomných očíslovaných dodatkov,
ktoré nadobudnú platnosť dňom ich podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť
dňom nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom registri Úradu vlády SR.
6.4. Táto zmluva je spísaná v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu. Každá zmluvná strana
obdrží jedno vyhotovenie. Zmluvné strany prehlasujú a potvrdzujú svojim podpisom, že si zmluvu
riadne prečítali a súhlasia s jej obsahom, pretože zmluvu uzatvorili určite, zrozumiteľne, slobodne
a vážne.
26.3.
V Spišskej Novej Vsi dňa ...........................................2018

Komisionár

Komitent
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Zoznam fotografií na komisionálny predaj:
1. KORUNA (2014),
2. Z druhej strany (2014)
3. Svätý Ján (2014)
4. Apaštol z oltára (2014)
5. Koruna z oltára (2014)
6. Madona z Levoče (2014)
7. Sv. Trojica (2019)
8. Levočská socha slobody (2010)

Litoprint, pasparta, rám / 41 x 52 cm
Litoprint, pasparta, rám / 46 x 60 cm
Litoprint, pasparta,
/ 40 x 50 cm
Litoprint, pasparta,
/ 40 x 50 cm
Litoprint, pasparta,
/ 40 x 50 cm
Litoprint, pasparta,
/ 40 x 50 cm
Litoprint, pasparta,
/ 40 x 50 cm
Litoprint, pasparta,
/ 40 x 50 cm

300,- €
350,- €
220,- €
220,- €
220,- €
220,- €
230,- €
230,- €
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