
Zmluva
o obstaraní predaja knihy

Zmluvné strany:

Objednávateľ:
Mesto Zlaté Moravce
Sídlo: 1. mája 2, 953 O 1 Zlaté Moravce
IČO: 00308676
DIČ:2021058787
Bankové spojenie: VÚB Nitra, Č.Ú.: 33422162/0200
Zastúpený: Ing. Petrom Lednárom, CSc., primátorom mesta

a

Obstarávateľ:
Technické služby mesta Zlaté Moravce
V zastúpení: Branislavom Vargom, pov. ved. podniku
so sídlom: Bernolákova 59,953 Ol Zlaté Moravce
IČO: 587 168
DIČ: 2020411877
IČ DPH: SK 2020411877
Bankové spojenie: VÚB Zlaté Moravce, č.ú. 44535162/0200

sa dohodli na uzavretí tejto Zmluvy o obstaraní predaja knihy v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2
Obchodného zákonníka:

Čl. 1

Predmetom tejto zmluvy o obstaraní predaja knihy je obstaranie predaja 50 kusov knižnej
publikácie "Zlaté Moravce na starých pohľadniciach" s nasledovnými základnými údajmi:
Formát: 210 x 297 mm
Rozsah: 96 str. + predsádky + polep
Väzba: V - 8a, matné lamino
Chrbát: rovný
Kapitálik: biely
Balenie: á 5 ks do fólie.

Čl. 2

Objednávateľ odovzdáva a obstarávateľ prijíma predmet obstarania vymedzený v čl. l tejto
zmluvy na obstaranie predaja veci tretej osobe za podmienok stanovených v tejto zmluve.
Prijatie vyššie uvedených vecí obstarávateľ potvrdzuje podpisom tejto zmluvy.



Čl. 3

Hodnota jedného kusu knihy je 10,99 eur s DPH, t.j. celková hodnota predmetu predaja
predstavuje spolu cenu 549,50 Eur s DPH. Objednávateľ súhlasí s tým, aby obstarávateľ
predmetné knihy predal za cenu v rozmedzí 12,00 - 15,00 € s DPH za kus a to podľa vlastného
uváženia.

Čl. 4

Obstarávateľovi patrí za obstaranie predaja knihy odmena, ktorá predstavuje rozdiel medzi
sumou, za ktorú obstarávateľ predal jednu knihu a hodnotou jednej knihy uvedenou v článku 3
tejto zmluvy. Odmena patrí obstarávateľovi len v prípade, keď došlo k predaju knihy.
Obstarávateľ každý mesiac do 5 pracovných dní oznámi objednávateľovi počet predaných kníh
za uplynulý mesiac. Následne mu objednávateľ zašle faktúru, predmetom ktorej bude úhrada za
predané kusy knihy za daný mesiac s cenou 10,99 eur s DPH za jeden kus predanej knihy.
Obstarávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru v lehote jej splatnosti.

Čl. 5

Táto zmluva sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdží dve vyhotovenia
a druhá zmluvná strana jedno vyhotovenie.
Práva a povinnosti zmluvných strán v zmluve bližšie neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na stránke objednávatel'a.
Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na
znak súhlasu zmluvu podpisujú.

V Zlatých Moravciach dňa 20.2.2013

Technické služby mesta
Bernolákova Č. 59

\ \ 953 01 Zlaté Moravce
\~ IČO: 00587168 DIČ: 2020411877

'j ~ obstarávateľ
Technické služby mesta

o jednávateľ
Mesto Zlaté Moravce

"1 al' Vowro rl!~Matena spracov . J' .... !.\....~.\.1..•
'J~ l}' .1

Za správnosť: ILbL' .1. .......• !:í(j
Dňa: M ..:..~.: M..3 .


