KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
( § 557 a nasl.ObchZ)
uzavretá podľa § 557 a nasl. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami:
1. Komisionár:

Pezinské kultúrne centrum
Holubyho 42, 902 01 Pezinok
V zast.: Ing. Ingrid Noskovičová, riaditeľka
IČO: 42129168, DIČ: 2022517893

2. Komitent:

Marco Rajt s.r.o.
Raj 324, 925 27 Veľký Grob
V zast.: Marek Rajt
IČO: 51825597, DIČ: 2120799758

s nasledovným obsahom
I.
Predmet zmluvy

Vstupenky na koncert: ANJELSKÉ HUSLE – MARCO RAJT & BAND –
VIANOČNÉ TOUR, ktorý sa bude konať dňa 4.12.2018 o 18.00hod. v Dome kultúry
Pezinok vo veľkej sále.
II.
Záväzky zmluvných strán

Komisionár sa zaväzuje zabezpečiť pre komitenta predaj vstupeniek v pokladni
v Dome kultúry Pezinok:
 vstupenky bez miesta
Komitent dodá vstupenky spolu s dodacím listom obsahujúcim údaje o jeho druhu,
množstve a cene. Komitent uhradí komisionárovi z každej predanej vstupenky finančnú
čiastku, ktorá predstavuje 3% z celkovej sumy vstupenky.
III.

Ďalšie ujednania
Komitent sa zaväzuje po skončení platnosti zmluvy odobrať všetky nepredané vstupenky
zo skladu komisionára. Komisionár bude včas informovať o všetkých zmenách, ktoré by
mohli výrazne ovplyvniť plnenie zmluvy.

IV.
Fakturačné a platobné podmienky
Komisionár po ukončení koncertu uskutoční vyúčtovanie predaných vstupeniek
a zároveň je povinný poskytnúť komitentovi podklady pre finančné vyrovnanie.
Komisionár je povinný po vyúčtovaní predaných vstupeniek uhradiť finančnú čiastku za
predaj vstupeniek.
V prípade ukončenia zmluvného vzťahu uskutoční komisionár vyúčtovanie dodaného
a predaného množstva ku dňu zániku zmluvy.
V.
Záverečné ustanovenia
Pri riešení ďalších otázok neupravených touto zmluvou sa zmluvné strany budú riadiť
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Zmluvu je možné zmeniť, alebo zrušiť len písomne po vzájomnej dohode zmluvných strán.
Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvných strán.
Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno
vyhotovenie.

V Pezinku, dňa 12.11.2018

.………………...............……….....…

komisionár: Pezinské kultúrne centrum
v zast.: riaditeľka Ing. Ingrid Noskovičová

................................................………..

komitent: Marco Rajt s.r.o.
v zast.: Marek Rajt

