
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA

Dodávateľ: (ďalej len komitent)

Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva 
Adresa: Banskobystrická 6, 811 06 Bratislava 
IČO: 31748295 DIČ: 2020991753
V zastúpení: Ing. Árch. Erika Horanská, správca 
Bankové spojenie : VUB č. ú.:1623229658/0200 
Telefón: 090
E-mail:

a

Predajca: (ďalej len komisionár)
Hradné múzeum vo Fiľakove
Adresa: Hlavná 14, 986 01 Fiľakovo
V zastúpení: Mgr. Viktória Tittonová, PhD. riaditeľka 
IČO: 42013241
DIČ: 2022511590 
Bankové spojenie: 10389849/5200 
Telefón: 047/4382017 
E-mail: muzeum @hradfilakovo.sk

uzatvárajú nasledovnú komisionársku zmluvu:

Článok I.

1. Predmetom tejto zmluvy j e:
Záväzok komitenta dodať tovar publikáciu Rímske pamiatky na strednom Dunaji 
v maďarskej verzii (Római emlékek a közép Duna vidékén) komisionárovi podľa 
ponúk tovaru k predaju (dodacích listov), ktoré sa po ich potvrdení stávajú 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy 
a
záväzok komisionára zariadiť odpredaj tohto tovaru vo vlastnom mene na účet 
komitenda.

Článok II.

1. Komitent sa zaväzuje poskytnúť tovar za jednotkovú cenu: publikácia „Római 
emlékek a közép Duna vidékén“ 9.50 € /  kus.

2. Predajná cena knihy je  určená max. 10.00 € / kus, to zn., že komisionárovi náleží 5% 
z predajnej ceny knihy (t.j. 0.50 € / kus).



3. Finančne zúčtovaný bude len skutočne predaný tovar.
4. Komisionár vykoná celkové \v~ucto\anie do 15 dní po ukončení komisionálneho 

predaja.
5. Komisionár úhradu za predanv tovar poukáže komitentovi na bankový účet č • 

1623229658/0200

1. Pri riešení d alších otázok, neupravených touto zmluvou, sa zmluvné strany budú 
riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka.

2. Všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve musia mať písomnú formu a ich platnosť 
je  podmienená súhlasom oboch strán.

3. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorý každá zo zmluvných 
strán obdrží po jednom exemplári. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli 
jej a na znak súhlasu s jej obsahom ju  podpísali.

Ciánok III.

V Bratislave, dňa

Hradne múzeum vo í'ifakove
H ia v n á  14 

986  01 F i ľak o vo  
IČO : 42 013 241 /

' /

/
podpis komisionára podpíš komitenta


