KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
uzatvorená v zmysle ustanovení §577 a nasl. Obchodného zákonníka

ZMLUVNÉ STRANY:
Komitent /dodávateľ:
Mestské služby Topoľčany, s. r. o.
so sídlom Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany
IČO: 44 818 378
DIČ: 2022854053
IČ DPH: SK2022854053
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN: SK49 0200 0000 0026 2309 2756
prostredníctvom: Mgr. Martin Bucko, konateľ
a
Komisionár /odberateľ/:
TU&MC, s. r. o.
so sídlom Streďanská 1527, 955 01 Topoľčany
IČO: 47948361
DIČ: 2024162008
IČ DPH: SK2024162008
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK60 0900 0000 0050 6332 4427

prostredníctvom: Martin Čertek, konateľ
Článok I.
PREDMET ZMLUVY
Komisionár sa zaväzuje pre komitenta zabezpečiť predaj tovaru - reklamných predmetov za
ceny a v množstve podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy a poskytnutie služieb návštevníkom letného
kúpaliska v Topoľčanoch spočívajúcich v poskytnutí užívania tenisových kurtov, športových
potrieb a lehátok tretej strane za ceny a v množstve podľa prílohy dodacieho listu. Práva a
povinnosti z vád tovaru a záruky sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka.
Článok II.
CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A SPÔSOB VYÚČTOVANIA
1. Komitent sa zaväzuje zaplatiť komisionárovi odmenu /rabat/ vo výške 25 % z ceny
predaného tovaru alebo z ceny poskytnutej služby, tak . Rabat je súčasťou predajnej ceny
tovaru, resp. ceny poskytovaných služieb.
2. Komisionár sa zaväzuje zasielať raz mesačne komitentovi hlásenia o predanom druhu
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a množstve tovaru (t.j. výsledkov predaja) ako aj o poskytnutých službách, najneskôr do
5 dní po uplynutí kalendárneho mesiaca. Na tento účel sa stanovujú nasledovné
kontakty: konatel@sluzbyto.sk a ekonom@sluzbyto.sk
3. Na základe hlásenia o predaji tovarov služieb komitent zašle komisionárovi riadny
daňový doklad na vyúčtovanie predaja /faktúru/ v zmysle ceny dohodnutej v prílohe č. 1
tejto zmluvy splatný v lehote 14 dní odo dňa jeho vystavenia.
Článok III.
POVINNOSTI KOMISIONÁRA / ODBERATEĽA
1. Komisionár je povinný prevzatie tovaru písomne potvrdiť.
2. Prevzatím tovaru prechádza na komisionára nebezpečenstvo škody na prevzatom tovare,
a to až do momentu jeho predaja tretej osobe.
3. Komisionár je povinný vrátiť komitentovi nepredaný tovar po uplynutí doby platnosti
tejto zmluvy.
4. Komitent si vyhradzuje právo neprijať poškodený tovar a požadovať jeho úhradu, ktorú
je komisionár povinný zaplatiť.
Článok IV.
POVINNOSTI KOMITENTA / DODÁVATEĽA
1. Komitent sa zaväzuje riadne vyhotoviť písomný doklad o dodaní tovaru, z ktorého budú
zrejmé údaje o druhu tovaru, jeho množstvo a cena. Tento doklad predstavuje prílohu č.
1 tejto zmluvy.
2. Komitent je povinný umožniť komisionárovi, alebo ním poverenej osobe kontrolu
preberaného tovaru.
3. Vlastníkom tovaru zostáva až do momentu jeho predaja tretej osobe mesto Topoľčany.
Článok V.
TRVANIE ZMLUVY
1. Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú, do skončenia prevádzky letného kúpaliska
v sezóne 2021.
2. Od tejto zmluvy je možné dostúpiť za podmienok uvedených v príslušných
ustanoveniach Obchodného zákonníka. Odstúpenie sa vykoná písomným prejavom
adresovaným druhej zmluvnej strane. Komitent nemôže odstúpiť od zmluvy ohľadom
tovaru, pokiaľ už došlo k uzavretiu zmluvy s treťou stranou.
3. Po skončení trvania tejto zmluvy strany vykonajú vzájomné finančné aj tovarové
vysporiadanie najneskôr do 1 mesiaca.
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4. Zmluvné strany boli s obsahom zmluvy oboznámené, plne s jej obsahom súhlasia a na
znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
5. Podnájomná je vyhotovená v 2 exemplároch, 1x pre každú zmluvnú stranu.
6. Zmluva je uzavretá dňom jej podpisu a účinnosť deň po jej zverejnení na webovej
stránke nájomcu.
Prílohy:
1. Dodací list tovarov a zoznam služieb a cien
V Topoľčanoch, dňa 25.6. 2021

Komitent /dodávateľ/:

Komisionár /odberateľ/:

_______________________________

_____________________________
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Príloha č. 1
Dodací list tovarov a zoznam služieb a cien

por.číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

suma bez
suma s
DPH
DPH
1,25 €
1,50 €
0,8333 €
1,00 €
4,167 €
5,00 €
1,00 €
1,20 €
0,833 €
1,00 €
2,917 €
3,50 €
2,917 €
3,50 €
3,75 €
4,50 €
7,50 €
9,00 €

názov
prenájom lehátka
prenájom športových potrieb
prenájom tenisových kurtov
šnúrka na krk
krieda
sťahovacie vrecko (malý vak)
textilná taška
veľký vak (JsrdceTO)
uterák, osuška
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