Zmluva o komisionálnom predaji
Článok 1
Zmluvné strany

Komitent :

Komisionár:

OBEC BECKOV
Beckov č. 180
916 38 Beckov
IČO 00311413
DIČ 2021091336
Peter Vozárik
Vojtecha Zamarovského 59/1
911 01 Trenčín
IČO: 36 881 228
DIČ: 1040706348
Článok 2
Predmet zmluvy

Komisionár sa zaväzuje, že v súlade s podmienkami tejto zmluvy zabezpečí komisionálny predaj
propagačného materiálu komitenta dodaného na základe dodacieho listu v areáli NKP hrad Beckov
počas doby jeho sprístupnenia verejnosti.
Článok 3
Práva a povinnosti zmluvných strán
Komisionár obdrží propagačný materiál od komitenta na základe ústneho alebo písomného
požiadania osobne.
Propagačný materiál zostáva majetkom komitenta do termínu vyúčtovania. Cena propagačného
materiálu je uvedená na dodacom liste a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
Komisionár predloží a doručí komitentovi po uplynutí kalendárneho mesiaca zoznam predaného
propagačného materiálu za tento mesiac, na základe ktorého komitent vystaví faktúru na úhradu.
Komisionár vystaví a ponúka tovar komitenta v predajni a nakladá s ním s náležitou odbornou
starostlivosťou, aká sa vyžaduje od predajcu a zabezpečí jeho nevyhnutnú ochranu pred
znehodnotením alebo odcudzením.
Článok 4
Finančné podmienky
Odmenou komisionára bude rozdiel medzi cenou komitenta uvedenou na dodacom liste a predajnou
cenou komisionára.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.11.2019, platnosť a účinnosť nadobúda dňom jej
podpísania oboma zmluvnými stranami a zverejnením na web-stránke obce.
Zmluvu možno doplniť alebo zmeniť len písomne po vzájomnom súhlase oboch zmluvných strán.

Túto zmluvu možno vypovedať len písomne v lehote 30 dní platnej pre obe zmluvné strany.
Výpovedná lehota začína plynúť dňom doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.
V prípade, že dôjde k ukončeniu právneho vzťahu založeného touto zmluvou, komisionár je povinný
bez zbytočného odkladu vrátiť komitentovi dosiaľ nepredaný propagačný materiál, predložiť
komitentovi zoznam predaného materiálu k vystaveniu faktúry.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých komitent prevezme
jeden rovnopis a komisionár taktiež jeden rovnopis.
Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam zmluvy zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto
vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojim vlastnoručnými podpismi na tejto zmluve.

V Beckove, dňa 28.3.2019

...................................................
komitent

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

