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Naša značka:  0622    /2017 

Komisionárska  zmluva 

Uzatvorená podľa § 577 zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného 

zákonníka 

 

Komisionár :  Remeselný cech Banská Štiavnica, s. r. o. 

Sídlo:               L. Svobodu 1531/15, 969 01  Banská Štiavnica 

Zastúpený:       RNDr. Nadeždou Kvakovou       kontakt: 0905 429 552      

IČO:              50784463 

DIČ:              2120498204     

( ďalej len „komisionár“ ) 

 

 

Komitent:       Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 

Sídlo:               E. M. Šoltésovej č.1, 969 01  Banská Štiavnica 

Zastúpený:       Petrom Heilerom, riaditeľom podniku 

IČO:                 00185213 

IČ DPH:          SK 202 110 7220  

Banka:             Prima banka Slovensko, a. s.  

Číslo účtu:      SK06 5600  0000 001415 475 002 

( ďalej len „komitent“ ) 

uzatvárajú túto  

komisionársku zmluvu: 

 

I. 

Komisionár sa touto zmluvou zaväzuje, že pre komitenta obstará predaj parkovacích lístkov: 

Parkovacie lístky v hodnote  1,00 €  

Celodenné parkovacie lístky 5,00 €  

 

II. 

1./ Komitent poskytne komisionárovi odmenu vo výške 10% ( slovom desať percent ) zo 

základu dane ceny tovaru. Odmena bude splatná po vyúčtovaní predaja vždy 

k poslednému dňu mesiaca podľa Zákona  o DPH § 19 ods. 5 Z.z.  

2./ Pri dodaní tovaru na základe komisionárskej zmluvy vzniká komitentovi daňová 

povinnosť v ten istý deň, keď vzniká daňová povinnosť komisionárovi.  

3./ Komitent poskytnutý tovar komisionárskym spôsobom má tento tovar stále vo 

vlastníctve a eviduje ho u seba ( v komisionárskom sklade ), z neho odpisuje na 

základe vyúčtovania  na konci mesiaca.  

4./ Komisionár  pri vyúčtovaní predaných PL, CPL predloží súpis predaného 

komisionárskeho tovaru , v ktorom je uvedený počet. 
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III. 

1./ Komisionár využije všetky svoje odborné znalosti a skúsenosti na to, aby tovar bol 

v technickom stave, ktorý zodpovedá bežnému opotrebeniu.  

2./ V prípade nepredvídaných a zásadných okolností, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť 

úspech predaja, si komisionár vyžiada pokyny komitenta. Ak to nie je možné a aktivita 

komisionára bude mať pre komitenta negatívny dopad, bude mu odmena za odpredaj 

znížená o 5%. 

IV. 

Obidve zmluvné strany si budú dôsledne plniť vzájomnú notifikáciu ( oznamovaciu ) 

povinnosť o akýchkoľvek okolnostiach, majúcich vplyv na splnenie zmluvného záväzku. 

 

V. 

Ak to uzná komisionár za vhodné, môže na splnenie záväzku použiť tretiu osobu – za 

splnenie svojich zmluvných povinností však zodpovedá on sám. V prípade, že z akýchkoľvek 

dôvodov nie je možné zo strany komisionára požadovať od tretej osoby vydanie veci, ktorá je 

predmetom komisie alebo s ňou priamo súvisí, môže to urobiť komitent. 

 

VI. 

Všetky prípadné zmeny a doplnenia zmluvy budú vyhotovené len v písomnej forme a po 

vzájomnej dohode zmluvných strán. 

VII. 

 

1./ Táto zmluva sa uzatvára od 07.08.2017 na dobu neurčitú. 

2./ Túto zmluvu môže ukončiť ktorákoľvek strana písomnou výpoveďou druhej strane s  

1 - mesačnou výpovednou lehotou. 

 

VIII. 

1./ Zmluva bola vyhotovená vo dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán 

obdrží po jednom exemplári. Zmluvné strany si zmluvu prečítali a na znak toho, že 

súhlasia s jej obsahom a porozumeli mu, ju podpísali. 

2./ Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovej stránke 

povinnej osoby podľa príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 

prístupe informácií v znení neskorších predpisov. 

 

 

V Banskej Štiavnici, dňa: 07.08.2017 

 

 

 

 

...............................................    ................................................. 

                   Komitent v. r.           Komisionár v. r.  

 


