Smlouva o komisním prodej i č........ / 2011

Uzavfená mezi doda vate lem:

Název (jméno, pŕfjmení):

Zdenék Wolf

Adresa:

Poňava 301/12, 664 31 Lelekovice

IČ:

687 13 240

DIČ:

CZ6409290800

Plátce DPH:

ne

Evidenční číslo ŽO:

370302-83273-00

Odpovédný zástupce:-------- — —

-------

Zdenék Wolf-------- --

^

____

Bankovní spojení, č.ú.:
IBAN účtu:
Telefonické spojení:

+420 774274681

e-mail:

jablonecke.sperky@gmail.com

dále jen jako „dodavatelem“ na strane jedné

a odbératelem:

Název (jméno, pfíjmení):

Mesto Fiľakovo

Adresa:

Radničná 25, 986 01 Fiľakovo, SK

IČ:

00316075

DIČ:

2021115052

Plátce DPH:

A N O -N E *

Bankovní spojení, č.ú.:
Zástupce odbératele (jméno a pŕíjmení):

JUDr. Jaromír Kaličiak

Telefonické spojení:

+421 474382016, 474381001

e-mail:

nric@ filakovo.sk

dále jen jako „odbératelem“ na strane druhé.

*) nehodící škrtnéte

Dodavatel a odbšratel uzavreli níže uvedeného dne, mésíce a roku následující smlouvu:
I.

Pŕedmétem je komisní prodej zboží dodavateie. Právni pomer založený touto smlouvou započne dne 1.1.2011 a uzavírá se na
dobu neurčitou. Dohodu Ize vypovédét v jednomésíční Ihúté. Tato dohoda je záväzná pro obé strany.
II.
Nedílnou součástí této smlouvy je kópie Výpisu z živnostenského rejstŕíku a dodací list, který bude obsahovat následující údaje:
s
s
S
v'
s

Název a adresa dodavateie, IČ a DIČ
Název zboží
Dodané množství zboží (počet kusú)
Název a adresu odbératele
Dátum,(razítko) a podpis dodavateie

Dodací list s témito údaji priloží dodavatel ke každé objednávce zboží.
III.

...

-■

Odbératel provede púlroční pŕehled o prodaném zboží dle jednotlivých položek a na konci každého období jej pošle dodavateli jako
podklad pro fakturaci. Na základé tohoto podkladu je dodavatel povinen vystavit neprodlené (do 14ti dnú) daňový doklad (fakturu),
kde bude dátum zdanitelného plnéní odpovídat prodeji za príslušný mésíc. Na daňovém dokladu (faktúre) bude uvedená cena bez
DPH, % sazba DPH (je li dodavatel plátce DPH) a celková cena (u plátcú včetné DPH). Platba za zboží bude provádéna pouze
pŕevodním pfíkazem. Úhrada dodavateli bude provádéna pod variabilním symbolem, jímž bude číslo faktúry.
IV.
Faktúry budou zasílány na adresu odbératele:

Mesto Fiľakovo
Radničná 25
986 01 Fiľakovo
Slovenská republika

Dodací listy budou zasílány se zbožím.
V.
Po ukončení návštévnické sezóny nébo na konci kalendáŕního roku (viz. Článek I.) na základé požadavku odbératele odebere
dodavatel nazpét neprodané zboží a nebo je možné toto zboží ponechat do prodeje do dalšího roku.

___________

._

________________

vi.

_____ _ _

____

Právni vztahy, pokud nejsou vyslovené upravený touto smlouvou, se fídí príslušnými ustanoveními Občanského a Obchodního
zákoníku a dalšími obecné platnými právními predpisy v platném znení. Smluvní strany shodné prohlašují, že si smlouvu pŕečetli a
s jejím obsahem sóuhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy. Smlouva je vyhotovená ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom
obdrží odbératel i dodavatel.

V Lelekovicích dne 25.1. 2011

Sk 2011

