
Komisionárska zmluva

uzatvorená podľa úst. § 577 a naši. Obchodného zákonníka medzi:

Komisionár : . ............................. , nar:

Bytom- JVWfi** ZO. foii*áo4far . ľ

číslo licencie: J«£6_

(ďalej len „komisionár")

v ,
Komitent : ^0^^^^ ^- n*'

V zastúpení: *

(ďalej len„komitent"

Dodávateľ : CM*W4^
IČp:...3C

Vzastúpení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(ďalej len „dodávateľ")

a. L
Predmet zmluvy

1) Komisionár sa zaväzuje vykonávať na základe osobitnej zmluvy pre komitenta súkromné
veterinárne činnosti vo vlastnom mene na jeho účet.

2) V súvislosti s vykonávaním súkromných veterinárnych činností sa komisionár touto zmluvou
zaväzuje obstarávať podľa potreby a v rozsahu nevyhnutnom pre zabezpečenie riadnej
veterinárnej starostlivosti o zvieratá, nákup veterinárnych liekov a súvisiaceho tovaru
a manipuláciu s nimi, aby bola v súlade so všeobecnými záväznými právnymi normami.

ČI. II.
Odplata komisionára

Komitent sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi veterinárnych liekov a súvisiaceho tovaru kúpnu cenu na
základe daňových dokladov dodávateľa.

ČI. III.
Ostatné ustanovenia

1) Obstaranie v sebe zahŕňa objednávku, prevzatie, potvrdenie prevzatia na dodacom liste,

uskladnenie a manipuláciu s veterinárnymi liekmi a súvisiacim tovarom.



2} Komitent splnomocňuje komisionára na vykonanie všetkých úkonov potrebných na

dosiahnutie predmetu tejto zmluvy a komisionár splnomocnenie prijíma. Komisionár sa

zväzuje skladovať veterinárne lieky výlučne v príručnom sklade v zmysle úst. § 103 Zák. č.

362/2011 2.2., schváleným príslušnou veterinárnou správnou. Veterinárny liek, ktorý je určený

na parenterálne podanie je oprávnený zvieraťu podať výlučne ošetrujúci veterinárny lekár.

3) Komisionár môže na vlastné riziko písomne udeleným plnomocenstvom splnomocniť ďalšiu

osobu na preberanie liekov a tovaru a potvrdzovanie jeho prevzatia na dodacích listoch.

Udelenie plnomocenstva ďalšej osobe nezbavuje komisionára zodpovednosti za škodu

spôsobenú splnomocnenou osobou komitentovi alebo dodávateľovi liekov a tovaru.

Komisionár je povinný udelenie plnomocenstva vopred písomne oznámiť komitentovi

a dodávateľovi liekov a tovaru.

4) Komisionár dňom podpísania tejto zmluvy splnomocňuje:

l-P.-.i naň: .,

2- p.-.,.... ....n.a.r.v.... ...j... bytom:.

na preberanie liekov a tovaru a potvrdenie Ich prevzatia a splnomocnenec udelené

plnomocenstvo týmto dňom prijíma, túto skutočnosť potvrdzuje svojim podpisom na tejto

zmluve.

Podpis splnomocnenca v 1. rade Podpis splnomocnenca v 2. rade

5) V súvislosti s nadobudnutím vlastníckeho práva k objednaným liekom a k súvisiacemu tovaru

sa účastníci tejto zmluvy, v zmysle úst. § 263 ObchZ, dohodli na odlišnej právnej úprave, ako

je uvedená v úst. § 583 ObchZ. Komitent nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy,

uvedenom v ČI. l tejto zmluvy, tak, že medzi komitentom a komisionárom bude ku každej

objednávke a dodaniu veterinárnych liekov a súvisiaceho tovaru vyhotovený samostatný

odovzdávajúci protokol, ktorý podpíšu obe zmluvné strany a podpísaním ktorého nadobudne

komitent vlastnícke právo. Odovzdávací protokol bude obsahovať označenie komisionára,

označenie komitenta, označenie dodacieho listu, v ktorom sú uvedené komisionárovi dodané

veterinárne lieky a súvisiaci tovar, a to aj v prípade, pokiaľ je na dodacom liste označený

komitent ako objednávateľ a komisionár (alebo ním splnomocnená osoba) ako preberajúca

osoba. Prílohu odovzdávajúceho protokolu bude aj kópia príslušného dodacieho listu.

Komisionár sa zaväzuje v písomnej objednávke pre dodávateľa uviesť úplné obchodné meno,

IČO a DIČ komitent, pre ktorého veterinárne lieky a tovar objednáva.

6) Komisionár je povinný chrániť jemu známe záujmy komitenta súvisiace s predmetom tejto

zmluvy a oznámiť mu všetky okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na zmenu komitentových

príkazov.



ČI. IV
Záverečné ustanovenia

1) Komisionár sa zaväzuje po skončení každého kalendárneho štvrťroka odovzdať komitentovi
vyúčtovanie odôvodnenosti objednávok a ním účelne vynaložených nákladov nevyhnutných
na splnenie záväzkov z tejto zmluvy, pokiaľ sa s komitentom nedohodne inak.

2) Účastníci tejto zmluvy sa zaväzujú bezodkladne odovzdať jedno originálne vyhotovenie tejto
zmluvy, ako aj jeho prípadne zmeny a doplnky spol. Cymedica SK, spol. s r. o., Družstevná
1415/8,960 01 Zvolen, ktorá je dodávateľom veterinárnych liekov a súvisiaceho tovaru.

3) Táto zmluva sa uzatvára od na dobu neurčitú .
4) Práva a povinnosti zmluvných strán, touto zmluvou neupravené, sa riadia úst. § 577 až § 590

ObchZ.
5) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

Jej obsah je možné meniť a dopĺňať výlučne písomnými dodatkami, podpísanými oboma
zmluvnými stranami.

6) Táto zmluva je napísaná v 3 vyhotoveniach, z ktorých každý účastník obdrží po jenom

vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží dodávateľ veterinárnych liekov.

7) Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, bez
akéhokoľvek nátlaku, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, s jej obsahom
sa podrobne oboznámili, úplne mu porozumeli a na znak súhlasu s ním túto zmluvu
podpisujú svojimi podpismi, predávajúca úradne overeným.

,
V dna A)

Školský poľnohospodársky podnik, n.o.
Hlavná 339, Zemplínska Teplica, 076 64
100:31256481 ® DIČ: 2021710592

komisionár komitent


