
Zmluva o komisnom predaji 

uzatvorená v súlade s ustanovením § 577 a nasl. Obchodného zákonníka 

Článok l. 

Komisionár : 

Názov 

Zmluvné strany 

5!'.cfJ/A /"11JJt:7k</ J t:a?/v Ir;) . 

Adresa 11/{Mf.STI&- J!.I=-Pv;JL!!Cf' 11!'6/10 1 9o?6-' ill .{""éZQ~ 
štatutárny zástupca : l(j r. ly . J 1"VII'=71 l' M{; tJ v1{ k l?d M tu 
Telefón : 0Jfťj J'/:l- Jft'! 
Kontaktná osoba : (} tj4 /ttJiť v'iT170t'-f ' -;ret/ti ~ hz< ~4te/f-,U 
Mail : .[.-l4t-our~@ .teM{ JÍ. Sé'vúuc..u 
IČO ~G'f jj /13 

Dl č cl! L óvv G' tľo)., 

IČ DPH : $k: rJ./;(_ IJtJC' (}(}.Z 

Bankové spojenie : J[ rJII1:::.71/..f4/ ,{'/tJ/ť l/2;""2"/u';f 
1 

q, S . 

Číslo účtu : .J 7J eJ .2, 19 Ť !J/ ~ / tl,ÝtJ{) 

Fakturačná adresa : CÚ.I/zr ť L~ t:t ~ 

Kominent : 

Názov 

Adresa 

Telefón : 

Kontaktná osoba 

Mail 

R.Č 

ČOP 

Bankové spojenie : 

Číslo účtu 

Ing. Jozef JAKEŠ 

A. Gwerkovej 15, 851 04 Bratislava 

0903 l 722191 

Ing. Jozef Jakeš 

jozefj a kes8zavgma il.com 

Sberbank 



Článok ll. 

Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je predaj tovaru, ktorého špecifikácia je uvedená v dodacom liste, 

komisionár sa zaväzuje kominentovi vyplatiť kúpnu cenu za predaný tovar. 

Článok 111 . 

Záväzky zmluvných strán 

Komisný tovar je majetkom kominenta . Komisionár sa zaväzuje pri predaji tovaru s potreb

nou odbornou starostlivosťou, aká sa vyžaduje od predajcu, zabezpečiť ponuku v predajni, 

jeho potrebnú ochranu, pred znehodnotením a odcudzením. Komisionár v prípade odcudze

nia alebo poškodenia tovaru nahlási tento tovar ako predaný a kominent ho vyfakturuje za 

dohodnutých podmienok v nákupnej cene. 

Článok IV. 
Záväzok kominenta 

Kominent sa zaväzuje dodať komisionárovi tovar v dohodnutom množstve, ktorý si komisio

nár telefonicky alebo písomne objedná. 

Článok V. 
Zúčtovanie komisionálneho predaja. 

Zúčtovanie komisionálneho predaja sa vykoná v pravidelných intervaloch a to podl'a dohody. 

Napríklad jeden krát mesačne alebo najneskôr do 15. dňa po predaji dohodnutého počtu 

tovaru podl'a dodacieho listu. Písomnú správu o stave predaja podá komisionár do 5 dní od 

uplynutia dohodnutého intervalu zúčtovania predaja. 
(Zasielanie hlásení o predaji na mailovú stránku alebo telefón kominenta. ) 

Termín vystavenia faktúr : najneskôr do 7. Dní od podania nahlášky elektronicky a poštou, 

s dobou splatnosti uhradenia do 14. dní na uvedené konto v tejto zmluve, môže byť uhrade

ná v hotovosti na príjmový a výdavkový lístok. 

Predmetom komisného predaja je titul s názvom Hodiny dnešnej noci 

Predajná cena 

Dohodnutý rabat 

Jednotková cena bez DPH 

(Nie som plátcom DPH) 

: 9,90 Eur 

: -30% 
: 6,30 Eur 

Článok Vl. 

Doba trvania zmluvy 

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 



Článok VIl. 

Záverečné ustanovenie 

Tovar je určený na predaj na trhu v Slovenskej a českej republike. 

Pri riešení ďalších otázok, neupravených v tejto zmluve sa zmluvné strany dohodli, budú sa 

riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

Všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve musia mať písomnú formu, a ich platnosť je pod

mienená súhlasom oboch strán. 

Táto zmluva má 3 strany a bola vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných 

strán obdrží po jednom exemplári. 

Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpí

sali. 

...................... "'"''/' ..... ....... .. .................... . 

Komisionár Kominent 




