Zmluva o komisionálnom predaji

Článok 1
Zmluvné strany
Komitent:

ŠPORTOVÝ KLUB LABOREC HUMENNÉ
Chemlonská 1
Ing. Marián Mihok – predseda ŠK Laborec Humenné
IČO:36152706
DIČ:2021353356

Komisionár: Správa rekreačných a športových zariadení Humenné
Chemlonská 5907/7
066 01 Humenné
IČO: 00520560
DIČ: 2021165751
Zastúpená: Ing. Bibiana Regendová, poverená zastupovaním funkcie riaditeľa
SRaŠZ Humenné

Článok 2
Predmet zmluvy
Komisionár sa zaväzuje, že v súlade s podmienkami tejto zmluvy zabezpečí komisionálny
predaj komitentom na základe preberacieho listu.

Článok 3
Doba a spôsob plnenia
1. Komisionár obdrží tovar od komitenta osobne.
2. Tovar zostáva majetkom komitenta do termínu vyúčtovania. Ceny tovaru sú uvedené na
preberacom liste, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
3. Komitent zúčtuje komisionárovi skutočne predaný tovar podľa vzájomnej dohody

Článok 4
Finančné podmienky
Odmenou komisionára bude vopred dohodnutá suma v € za predané kusy, ktorá je uvedená
na preberacom protokole.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každý obdrží po jeden originál.
2. Zmluvu možno doplniť či zmeniť len písomne po vzájomnom súhlase oboch zmluvných
strán písomnou formou.
3. Túto zmluvu možno vypovedať len písomne v lehote 30 dní platnej pre obe zmluvné
strany.
4. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú , platnosť nadobúda dňom jej podpísania oboma
zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia
na webovej stránke SRaŠZ Humenné.
5. Zmluvné strany potvrdzujú autentickosť tejto zmluvy vlastnoručným podpisom,
prehlasujú že obsahu zmluvy porozumeli, súhlasia s ním a že táto zmluva nebola
uzatvorená v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.
6. Komitent ako dotknutá osoba v zmysle par. 7 zákona číslo 428/202 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov dáva svoj súhlas Správe rekreačných
a športových zariadení Humenné na spracovanie svojich osobných údajov za účelom
uzatvorenia zmluvy o komisionálnom predaji v súlade s osobnými zákonmi
vymedzujúcimi účel spracovania.

V Humennom dňa 13.11.2015

Komitent:
Ing. Marián Mihok
predseda ŠK Laborec Humenné

Komisionár:
Ing. Bibiana Regendová
poverená zastupovaním funkcie
riaditeľa SRaŠZ Humenné

