htt- X){r- 'f)

?

Zmluva o komisionálnom predaji
Článok 1
Zmluvné strany
l

Komitent:

ELEVATION, s.r.o

Zastúpený:

Walter Konečný, riaditel' hotela v plnej moci z 24. 03. 2016

So sídlom:

Zochova 3, 811 03 Bratislava

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

36 676 926
2022249306

SK2022249306

Zapísaná:
Bankové spojenie:

Tattabanka a.s.

BIC/SWIFT Code:

TATRSKBX

IBAN:

SK15

Poštová adresa hotela:

Horský hotel Sliezsky dom, Tatranská Polianka 32, 062 0l Vysoké Tatiy

Email:

re??cia@,sliezslcydom. sk

OR OS BA, Odd: Sro, vložka č. 42369/B

Telefón:

Webové stránky:

http://www.sliezskydom.sk

Komisionár: Mestská informačná kancelária Poprad
Zastúpený:

Ing. Lucia Pitoňáková, riaditel'ka

So sídlom:

Námestie sv. Egídia 43/86, 058 0l Poprad

IČO:

42381193

DIČ:
IČ DPH:

2024097372

SK2024097372

v Živnostenskom registri 740-30253
Zapísaná:
Bankovéspojenie: Všeobecnáúverovábanka
BIC/SWIFT Code:

S'[?JBASKBX

IBAN:

SK66 -

Email:

riaditel@visitpoprad.sk

l

Telefón:

Webové stránky:

www.VisitPoprad.sk

Článok 2
Predmet zmluvy

1 . Komisionár sa zavázuje, že v súlade s podmienkami tejto zmluvy zabezpečí komisionálny
predaj vouchrov komitenta na základe preberacieho listu.

2. Voucher predstavuje čerpanie služieb Horského hotela Sliezsky dom:
Transport z Tatranskej Polianky k Horskému hotelu Sliezsky dom.
Polievka (podl'a aktuálneho výberu Horského hotela Sliezsky dom).
Transport z Horského hotela Sliezsky dom do Tatranskej Polianky.
*

*

*

3. Ďalšie podmienky použitia voucheru sú uvedené priamo na voucheri.
Článok 3
Doba a spósob plnenia
1. Komisionár obdrží tovar od komitenta osobne.

.ř

2. Tovar zostáva majetkom komitenta do ten'nínu vyúčtovania. Cena Voucherri je uvedená na
preberacom liste, ktorý je neoddelitel'nou súčast'ou tejto zmluvy.
3. Komitent bude zúčtovávat' komisionárovi skutočne predaný tovar podl'a vzájomnej
dohody, minimálne však raz ročne k 31.12. príslušného kalendárneho roka, vždy na základe
posledného, aktuálneho preberacieho protokolu.
4. Zmluva a spolupráca sa uzatvára na dobu neurčitú.
Článok 4
Finaněné podmienky
1 . Odmenou komisionára bude 1 0% sumy za predaný kus.

2. Kominionár odovzdá po vyúčtovaní tržbu za predaj voucherov (po odrátaní odmeny 1 0%)
bud' v hotovosti zástupcovi komitenta, alebo odvedie tržbu hotovostným vkladom na účet
komintenta.

3. Na sumu odmeny, ktorú komisionár prijal v hotovosti, vystaví komisionár komitentovi
dodávatel'skú faktúru.

Článok 5
Závereěné ustanovenia

l . Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každý obdrží po jeden originál.
2. Zmluvu možno doplnit' či zmenit' len písomne po vzájomnom súhlase oboch zmluvných
strán písomnou formou.
3. Túto zmluvu možní:» vypovedat' len písomne v lehote 30 dní platnej pre obe zmluvné
strany,

4. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, platnost' nadobúda dňom jej podpísania oboma
zmluvnými stranami a účinnost' nadobúdne deň po zverejnení na internetovej stránke MIK
Poprad.
5. Zmluvné strany potvrdzujú autentickost' 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 znenf neskorších predpisov dáva svoj súhlas na spracovanie svojich
osobných údajov za účelom uzatvorenia zmluvy o komisionálnom predaji v súlade s
osobnýrni zákomni vymedzujúcimi účel spracovania.
V Tatranskej Polianke, dňa
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