
Komisionář ská zmluva

uzavř ete v súlade s ustanovením § 577 a naši. zákona
č . 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v plátnem zně ní medzi

komisionárom:
Názov:

Zastúpený:
Kontaktná osoba:
Sídlo:
Sídlo prevádzky:
Telefon:
IČ O:
DIČ :
1C DPH:
Bankové spojenie:
Č íslo úč tu, IBAN:

PREŠOV REAL, s.r.o.
Mě stské informač ně  centrum
Prevádzka H tavná 67
Ing. Peter Miklovič , konáte!'
PhDr. Monika Bujň áková
Slovenská 40, 080 01 Prešov
Hlavná 67, 080 01 Prešov
051/3100126
31722814
2020521393
SK2020521393
Č SOB, a.s.
SK09 7500 0000 0040 0974 3204

a komitentom:
Názov:
Zastúpený:
Kontaktná osoba:
Sídlo:

Telefon:
IČ O;
DIČ :
1C DPH:
Bankové spojenie:
Č íslo úč tu:

Mgr. Soň a Kallová

Soň a Kallová
Leitne 26, 902 01 Pezinok;
koreě pondenč ná adresa: Dudvážska 29, 82107 Bratislava
0911 86 77 86
37436261
1044090982

mBank

l.
Př edmě t zmluvy

1. Komjsionár sa touto Zmluvou zavazuje, že př e Komitenta zariadi vo vlastnom méně  na jeho úč et za
odplatu č innosť  specifikovánu v č lánku II. ods. A. 1)  4) tejto Zmluvy a Komitent sa za to zavazuje
zaplatit' Komisionárovi odplatu vo výške a za podmienok stanovených v č lánku II. ods. A. 5) tejtoZmluvy.

II.
Povinnosti zmluvných stráň

A. Komisionár sa zavazuje:
l) Uskutoč ň ovať  př edmě tná éinnosť , ku ktorej sa zaviazal s vynaložením odbornej starostlivosti,

dbať  na záujmy komitenta a riadiť  sa jeho pokynmi vo veciach súvisiacich s predmetom zmluvy.
2) Podávat komitentovi hlásenie o Dredaii tovaru, a to následovně : spósob doruč enia hlásenia:

Email:
periodicita: 1x mesač ne

termín hlásenia: najneskór do 7ho dna v nasledujúcom mesiaci po ukonč ení mesiaca.
3) Uhradit' komitentovi hodnotu př edaného tovaru v cenách podl'a dodacieho listu, a to na základe

vyúč tovacej faktury vystavenej komitentom na základe hlásenia o př edají komisionárom. Faktura
je splatná do 14 dní od jej vystavenia.
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4) Př edávat' tovar komitenta s cenou podť a dodacieho listu navýšenou maximálně  o 50%.
Př i niektorých druhách tovaru sa urč í navýě enie ceny individuálně  podl'a dohody a zaznamená
sa na dodacom liste.

5) Za výkon č innosti podl'a tejto zmluvy patř í komisionárovi odmě na (rabat), ktorý př edstavuje
rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou.

B. Komitent sa zavazuje

l) Na základe vopred dojednaných objednávok zaruč it' komisionárovi priebežné dodávanie tovaru.
2) Spolupracovat' a byť  nápomocný komisionárovi př i dopravě  tovaru.
3) Př i odovzdávanf tovaru vyhotoviť  dodací list s týmito minimálnymi náležitosť ami:

názov tovarovej položky,
nadobúdacia cena,
sadzba DPH,
množstvo dodaného tovaru.

4) Bez zbyteč ného odkladu informovať  komisionára o změ nách v nadobúdacích cenách, zť avách a
iných okolnostiach týkajúcich sa př edmě tu zmluvy.

m.
Dodacie, skladovacie a platobné podmienky

1) Komitent dodá komisionárovi tovar na základe komisionárovej objednávky. Př i dodaní tovaru bude
vystavený dodací list podl'a bodu II.B.3). Za potvrdenie dodania tovaru sa považuje komisionárom
a komitentem (alebo osobou ním na to urč enou) potvrdený dodací list. Komisionárje oprávně ný
reklamovat' nezrovnalosti v množstve alebo druhoch dodaného tovaru. Je povinný tak uč init' bez
zbytoč ného odkladu; př i osobnom odbě re alebo dodávke komitentom, ihned př i dodaní.

2) Komitent má právo kedykol'vek požiadať  komisionára o vrátenie tovaru, alebo jeho č asti.
Komisionár je povinný takýto tovar vrátiť  komitentovi nepoě kodený do 10 dní od doruč enia
žiadosti o vrátenie. Tovar, ktorý komisionár nie je schopný po žiadosti komitenta vrátiť , alebo ho
vrátí poě kodený, sa považuje za př edaný a bude vyúč tovaný př i zúč tovaní najbližě ieho hlásenia o
př edají tovaru.

3) Za potvrdenie vrátenia tovaru sa považuje: komitentom potvrdený dodací list, př ipadne
komitentom potvrdený doklad o doruč ení prepravnou službou, alebo poštou. Komitent je
oprávně ný reklamovat' nezrovnalosti v množstve, alebo druhoch dodaného tovaru, a to
analogicky podl'a bodu 111.1.

4) Komisionár má právo kedykol'vek vrátiť  nepoě kodený tovar, a to na základe žiadosti doruč enej
komitentovi. Komitent je povinný do 14 dní od doruč enia komisionárovej žiadosti o vrátenie
tovaru tento tovar prevziať , okrem poškodeného tovaru, ktorý sa týmto považuje za př edaný a
bude vyúč tovaný př i zúč tovaní najbližšieho hlásenia o př edají tovaru. Za potvrdenie vrátenia
tovaru sa považuje: komisionárom potvrdený dodací list, př ipadne komisionárom potvrdený
doklad o doruéení prepravnou službou alebo poetou. Komitent je oprávně ný reklamovat'
nezrovnalosti v množstve alebo druhoch dodaného tovaru, a to analogicky podl'a bodu 111.1.

5) Tovar, který bol komisionárovi dodaný na základe zmtuvyje majetkom komitenta až do momentu
vyrovnania všetkých komisionárových finanč ných závázkov voč i komitentovi vyplývajúcich z
predaja tovaru podl'a zmluvy.

6) Na tovar sa vzť ahujú záruč ně  a reklamač né podmienky podl'a př íslušných ustanovení
Obchodného zákonníka, Obč ianskeho zákonníka a Zákona o ochraně  spotrebitel'a, př ipadne
iných relevantných právnych noriem.

7) Komisionár svojim podpisom potvrdzuje, že tovar dodaný a skladovaný v jeho prevádzke
(prevádzkach) je zabezpeč ený proti strate, krádeži a poě kodeniu. V př ípade, že po potvrdení
dodania tovaru dojde k strate, krádeži, alebo poškodeniu tovaru, bude sa považovat za př edaný
a komisionár př ehlasuje, že uhradí jeho hodnotu podl'a bodu II. A. 3.
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8) Minimálně  1 x v kalendárnom roku si komitent a komisionár odsúhlasia supíš koneč ného stavu
tovaru k datumu, ktorý si vzájomne urč ia. Př ípadné rozdiely medzi koneč ným stavám zásob
(vypoč ítaným z rozdielu medzi dodaným a př edaným tovarom) bude vyúč tovaný př i zúč tovaní
najbližě ieho hlásenia o př edají tovaru.

9) Komisionár sa zavazuje, že vyúč tovacie faktury bude uhrádzať  v termíne ich splatnosti a v plnej
výške. Př i oneskorenej úhradě  je komitent oprávně ný úč tovat' komisionárovi úrok z omeškania
platby alebo jej č asti vo výške trojnásobku priemeru základnej úrokovej sadzby ECB platnej
v období trvania meškania s platbou.

IV.
Závě reč né ustanovenia

1) Zmluva sa uzatvára na dobu neurč itú.
2) Zmluva má tri písané strany a je spísaná v troch rovnopisoch, prič om komitent obdrží 1 rovnopis.
3) Zmluvu možno mě nit' a dopfň ať  len písomnými dodatkami, ktoré májů  po podpise oboch

zmluvných stráň  platnost zmluvy.
4) Zmluvu mflže ktorykol'vek z úč astníkov kedykol'vek vypovedať , a to len písomnou formou.

Výpově dná lehota je př e obidve strany 2 mesiace, prič om zač íná plynut nasledujúci mesiac po
písomnom doruč ení výpovede.

5) Zmluva zaniká až po upínám finanč nom vyrovnaní a vrátení nepř edaného tovaru.
6) Zmluvné strany prehlasujú, že sa so zmluvou riadne oboznámili, jej zneniu rozumejú a na znak

súhlasu ju vlastnoruč ně  podpisujú.
7) V súlade s § 5a zákona č . 211/2000 Z. z. o slobodnom př ístupe k informáciám táto zmluva je

povinné zveř ejň ovanou zmluvou.
8) Zmluva nadobúda platnost' dň om jej podpísania oprávně nými zástupcami oboch stráň  zmluvy a

úč innosť  dň om nasledujúcim po dni jej zverejnenia (§ 47a ods. 1 Obč ianskeho zákonníka).

V Prešove dna V Prešove dna

Za komisionára Za komitenta
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