KOMISIONÁRSKA ZMLUVA

uzatvorená v zmysle ustanovení § 577 a nasl. Obchodného zákonníka

Zmluvné strany:
Komitent:

Divadelný ústav

Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava
zastúpené: Mgr. art. Vladislava Fekete ArtD.
riaditelka

I Č O: 00164691
č . ú čtu: 700007101118180 Štátna pokladnica
Komisionár:

Divadlo Andreja Bagara

Svätoplukovo námestie 4
950 53 Nitra
zastúpené: Ján Greššo
riaditel
i čo: 00164 895
č .ú čtu:

ktoré súhlasne prehlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že k právnym úkonom sú späsobil ĺ a oprávnení a
pod ľa ustanovení paragrafu 577 a nasl. Obchodného zákonníka uzatvárajú komisionársku zmluvu za
nasledovných podmienok.

Komisionár sa zaväzuje, že pre komitenta zabezpe č í predaj č asopisu Kod:

Ceny: 1,65 Eur (DÚ nieje plátcom DPH)
Cena dvoj č ísla: 3,31 Eur
Množstvo: podla dodacieho listu - 5 kusov
Dohodnutý rabat pre komisionára: 15%

Komitent dodá časopis na základe dodacieho listu. Pri reklamácii sa bude riadi ť všeobecne
záväznými právnymi predpismi. Komisionár sa zaväzuje, že zabezpe č í riadne ozna čenie dodaného tovaru
a šetrné zaobchádzanie s ním.

Komitent sa zaväzuje riadne vyhotovit pisomné doklady o dodani tovaru (dodací list), z ktorých
budú zrejmé základné údaje o druhu tovaru, množstvo a cena dodaného tovaru. Sú časne umožn ĺ
komisionárovi alebo ním poverenej osobe kontrolu preberaného tovaru.
Komisionárje povinný prevzatie tovaru písomne potvrdit
Vlastníkom tovaru je až cJo jeho predaja tretej osobe komitent.
Komisionár zodpovedá za škodu na tovare, ktorá vznikla po prevzatí tovaru, a to až do jeho
predaja.

lv.
Komisionár sa zaväzuje zasia ť hlásenie o po čte predaných výtla čkov po ukon č ení každého
štvrtroku (najneskár do 7 dní).

Na základe oznámenia komitent zašle komisionárovi faktúru na vyú čtovanie predaja.
Zmluva je uzatvorená na dobu neur č itú.

Zostatok nepredaných publikácii po vyššie uvedenom termíne si komitent prevezme naspä ť .

V.

Táto zmluva nadobúda ú č innosť d ňom jej podpísania zmluvnými stranami a je vyhotovená v dvoch
exemplároch, po jednom pre každú zo zmluvných strán.
Zmluvné strany si zmluvu pozorne pre č ítali, v pinom rozsahu jej porozumeli a súhlasia s jej
obsahom, čo potvrdzujú vlastnoru čnými podpismi.

V Bratislave, d ňa

