KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
uzatvorená v zmysle ustanovení § 577 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi týmito zmluvnými stranami:
1. Komisionár:

Pezinské kultúrne centrum
Holubyho 42, 902 01 Pezinok
V zast.: Ing. Ingrid Noskovičová, riaditeľ
IČO: 42129168
DIČ: 2022517893
Bankové spojenie: Slovenská sporitelňa, a.s.
IBAN: SK31 0900 0000 0001 8969 5167

2. Komitent:

AGENTÚRA G-ART s.r.o.
Bajzova 2418/19, 010 01 Žilina
V zast.: Katarína Golková, konateľ
IČO: 44369522
DIČ: 2022687403
s nasledovným obsahom
I.
Predmet zmluvy

Vstupenky na koncert JAROMÍRA NOHAVICU, ktorý sa uskutoční v pondelok dňa
23.4.2018 o 19.00 hod. v Dome kultúry Pezinok v spoločenskej sále.
II.
Záväzky zmluvných strán

Komisionár sa zaväzuje zabezpečiť pre komitenta predaj vstupeniek v pokladni Domu
kultúry, nasledovne:
216 ks (rady: I.- IX.) cena vstupenky: á 25,- €, t.j. 5 400,- €
280 ks (rady: XIII.-XV. A XVIII.- XXV.) cena vstupenky: á 22,- €, t.j. 6 160,- €
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 4 % 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 podujatia uskutoční vyúčtovanie predaných vstupeniek
a zároveň je povinný poskytnúť komitentovi podklady pre finančné vyrovnanie.
Komisionár je povinný po vyúčtovaní predaných vstupeniek uhradiť v hotovosti do pokladne
PKC požadovanú sumu 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 rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom
vyhotovení.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom schválenia a podpísania obidvomi stranami.
Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s povinným zverejnením zmluvy na webovom sídle
PKC v zmysle zák. č. 546/2010 Z.z.
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.

V Pezinku, dňa 8.2.2018

.………………...............……….....…
komisionár: Pezinské kultúrne centrum
v zast.: Ing. Ingrid Noskovičová,riaditeľ

................................................………..
komitent: AGENTÚRA G-ART s.r.o.
v zast.: Katarína Golková, konateľ

