
Komitentom:
sídlo:
IČO:
DIČ:
zastúpený:
bankové spojenie:
číslo účtu:

Komisionárom:
sídlo:
IČO:
DIČ:
zastúpené:
bankové spojenie:
číslo účtu:

zML.~. J014/ 0112

KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
uzavretá podľa §577 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi:

Trenčiansky samosprávny kraj
KDOLNEJ STANICI 7282/20A, 911 01TRENČÍN
36126624
2021613275
ING. JAROSLAV BAŠKA, PREDSEDA TSK
ČSOB, a.s., pobočka Trenčín
SK 7775000000000025801533

a

Trenčianske múzeum v Trenčíne
MIEROVÉ NÁMESTIE 46, 911 01 TRENČÍN
34059199
2021452202
KATARÍNA BABI ČOVÁ, RIADITEĽKA
ČSOB, a.s., pobočka Trenčín
4014840180

za nasledovných podmienok:

l.
PREDMET ZMLUVY

1. Komisionár sa zaväzuje vo vlastnom mene pre komitenta na svoj účet za podmienok
uvedených vtejto zmluve predávať vpriestoroch jednotlivých svojichobjektov propagačný
materiál ato:
-skladačku "Trenčiansky hrad",
-skladačku "Kraj hradov apovestí",
(ďalej len komisionárny tovar).

2. Komisionárny tovar zostáva až dojeho nadobudnutia treťou osobou vlastníctvom
komitenta.

3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvyjeodovzdávajúci apreberajúci protokol na tovar,
ktorýje predmetom zmluvy.

II.
PRÁVAA POVINNOSTI

1. Za nezávadnosť tovaru dodaného komisionárovi zodpovedá komitent.
2. Komitent sa zaväzuje komisionárovi dodať komisionámy tovar vcenách bez DPH:

-skladačku "Trenčiansky hrad", cena 0,20€/ks,
-skladačku "Kraj hradov apovestí", cena 0,20€/ks
akomisionár sa zaväzuje zatúto cenu bezDPH komisionámy tovar predávať.

3. Komitent sa zaväzuje, žebude komisonárovi doplňať komisionárny tovar vcenách bez
DPH (kontaktná osobaje Žaneta Vavrúšová, odbor vnútornej prevádzky,Č. tel.
032/6555201).

4. Komitent má právo ukomisionára vykonávať kontroly plnenia predmetutejto zmluvy.



Ing. Jaroslav Baška
predseda TSK

Katarí aBabičová
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5. Komisionár pri preberaní komisionárneho tovaruvykoná kontrolu množstva akvality
tovaru a jeho prevzatie potvrdí podpisom štatutárny zástupca resp. oprávnená osoba na
Odovzdávajúcom apreberajúcom protokole.

6. Komisionár zabezpečí vhodnú prezentáciu tovaru atovar uskladní tak, aby nedošlo kjeho
poškodeniu. Zodpovedá za komisionárny tovar od jeho prevzatia od komitenta do jeho
vydania tretím osobám a tiež za jeho prípadné odcudzenie.

7. Komitent akomisionár sa dohodli na riadnom avčasnom plnení oznamovacej povinnosti o
akýchkoľvek okolnostiach majúcich vplyv na plnenie ich zmluvného vzťahu.

III .
PLATOBNÉ PODMIENKY

Príjem za predaný komisionárny tovar je komisionár povinný odviesť komitentovi na jeho
účet uvedený vtejto zmluve polročne, najneskôr vposledný kalendárny deň príslušného
mesiaca (30.6., 31.12.) a zaslať oodvode avízo komitentovi.

IV.
PLATNOSŤ ZMLUVY

1. Táto zmluva sa uzatvára nadobu neurčitú, resp. do výpredaj aprevzatého tovaru.
2. Platnosť nadobúda dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
3. Obe zmluvné stranymôžu zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu v2-mesačnej

výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňommesiaca nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

4. Zmluvu je možné ukončiť aj dohodou zmluvných strán.
5. V deň ukončenia platnosti tejto zmluvy jekomisionár povinný odovzdať nepredaný

komisionárny tovar komitentovi aod ukončenia zmluvy musí urobiť najneskôr do 10
pracovných dní vyúčtovanie. Chýbajúci nepredaný tovar bude považovaný komitentom za
predaný.

V.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka.

2. Zmeny adoplnky tejto zmluvy súmožné ibana základe dohody zmluvných strán voforme
očíslovaných dodatkov.

3.Zmluva sa vyhotovuje vtroch rovnopisoch, zktorých dva rovnopisy dostane komitent a
jeden rovnopis dostane komisionár.

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňompodpisu oboma zmluvnými stranami aúčinnosť
nasledujúci deňpo zverejnení.

VTrenčíne, dňa .. .1~:.}:.k:r/f.. .
Trenčiansk rávny kraj

TRENČiANSKYSAMOSPRÁVNY
KRAJ

Kdolnej stanici 7282/20A
911 Ol TRENČíN

-16-



Odovzdávajúci:

Komitent :
sídlo:
IČO:
DIČ:
zastúpený:
bankové spojenie:
číslo účtu:

Preberajúci :
Komisionár:
sídlo:
IČO:
DIČ:
zastúpené:
bankové spojenie:
číslo účtu:

ODOVZDÁVAJÚCI APREBERAJÚCIPROTOKOL

Trenčiansky samosprávny kraj
KDOLNEJ STANICI 7282/20A, 911 01TRENČÍN
36126624
2021613275
ING. JAROSLAV BAŠKA, PREDSEDA TSK
ČSOB, a.s., pobočka Trenčín
SK 7775000000000025801533

Trenčianske múzeum v Trenčíne
MIEROVÉ NÁMESTIE 46
34059199
2021452202
KA T ARÍNA BABIČOV Á, RIADITEĽKA
ČSOB, a.s., pobočka Trenčín
40148140180

Dňa ...1.~.~.~.:.~-!.ŕ..bola medzi komitentom a komisionárom uzavretá Komisionárska

zmluva na predaj:

-skladačky "Trenčiansky hrad", cena 0,20€/ks

-skladačky "Kraj hradov apovestí", cena 0,20€/ks.

Odovzdávajúci odovzdáva apreberajúci preberá na komisionálny predaj:

-skladačky "Trenčiansky hrad" vpočte 3000 ks,

-skladačky "Kraj hradov apovestí" vpočte 2000 ks.

VTrenčíne, dňa )f..!..~.:.!.ť//t. .

TRENČiANSKY SAMOSPRÁVNY
··················································KRAJ

v Kdolnej stanici 7282/20A
Ing. Jaroslav Baska 91101 TRENČíN

-16-
predseda TSK

itent: Preberajúci - komisionár:

Katarína Babičová

.",A;'t"'ľ1rTRENČv..~l'll~,~,., ...
VTRENČfNE

MIERO~ NÁM, Č. 46
91250 TRENČfN

P.O. BoxČ. 120
-" .


