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KOMISIONÁRSKA ZMLUVA č. 06 

Uzatvorená podľa ust. 577 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 

 
Čl. I. Zmluvné strany 

1.1. Komisionár:  Turčianska galéria v Martine 
       Sídlom:   Daxnerova 2, 036 01 Martin 
       Zastúpený:  Ing. Alexandra Rybárová 
       Bankové spojenie:  
       IČO:   36145327 
       DIČ:   2020598327 

a 
1.2.Komitent:   Miroslav Cipár   
     Adresa:    
     Dátum narodenia:   
     Rodné číslo:     
Bankové spojenie:   
 

Čl. II. Predmet zmluvy 
 Komisionár sa zaväzuje zabezpečiť predaj kníh Ivan Jančár – Miroslav Cipár: Maľba (ďalej 
len tovar), v priestoroch Turčianskej galérie v Martine počas výstavy: Miroslav Cipár – znaky 
maliarskeho gesta. 

 
Čl. III. Doba plnenia 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 13.09.2017do 12.11.2017. 
 

Čl. IV. Odplata. Spôsob úhrady 
4.1. Komitent sa zaväzuje poskytnúť: 

a) 3kusy knižnej publikácie: Ivan Jančár – Miroslav Cipár: Maľbaku komisionárskemu predaju 
Predajná cena: 45€ 
Marža pre TG:  2€ 
Suma pre komitenta: 43€ 

4.2. Komisionár oznámi komitentovi množstvo predaného tovaru do 20.12.2017. 
4.3. Príjem za predaj tovaru odošle komisionár na číslo účtu uvedené v záhlaví zmluvy a nepredaný 
tovar komisionár odovzdá najneskôr po skončení výstavy pri odvoze diel. 

 
 

Čl. V. Práva a povinnosti zmluvných strán 
5.1. Komisionár: 
5.1.1. Komisionár sa zaväzuje prevziať tovar podľa odovzdávajúceho dokladu a zabezpečiť jeho 
predaj v priestoroch Turčianskej galérie. 
5.1.2. Komisionár zodpovedá za neporušenosť a pôvodnú kvalitu tovaru od doby prevzatia do doby 
vrátenia komitentovi. 
5.1.3. Komisionár uhradí náhradu škody za nevrátené alebo poškodené výrobky do 15 dní od 
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vystavenia faktúry. 
5.1.4. Komisionár sa zaväzuje každé poškodenie, stratu, zničenie a pod. tovaru bezodkladne 
oznámiť komitentovi. 
5.1.5. Komisionár koná v obchodných veciach svojim menom. Za kvalitu výrobkov zodpovedá 
komitent. 
5.2.Komitent: 
5.2.1. Komitent sa zaväzuje dodať tovar v zmysle článku II. Tejto zmluvy v štandardnej kvalite 
a upozorniť komisionára na prípadné nedostatky. Tovar zostáva vo vlastníctve komitenta. 
5.2.2. Komitent sa zaväzuje na návrh komisionára uskutočniť bezodkladnú výmenu tovaru, 
u ktorého komisionár zistil dodatočné vady, znemožňujúce jeho predaj. 
5.2.3. Komitent sa zaväzuje na návrh komisionára prevziať zvyšok nepredaného tovaru, ktorý 
nebude predajný ani za cenu odporučenú komitentom. Komitent môže pristúpiť na návrh 
komisionára na zníženie ceny tovaru. 
5.2.4. Komitent sa zaväzuje poskytnúť komisionárovi všetky informácie, potrebné na riadne plnenie 
jeho záväzkov. 
 

Čl. VI. Osobitné ustanovenia 
6.1. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže ukončiť zmluvný vzťah výpoveďou. Výpovedná lehota 
je 14 dní. Začína plynúť prvý deň po doručení výpovede. 
6.2. Finančné záväzky zmluvných strán sa vysporiadajú ku dňu ukončenia zmluvného vzťahu. 
 

Čl. VII. Záverečné ustanovenia 
7.1.Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán, je 
vyhotovená v 2 exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 
jednom vyhotovení. 
7.2. Obsah zmluvy je možné meniť a dopĺňať iba písomnými očíslovanými dodatkami, 
podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
7.3. Pokiaľ vzťah zmluvných strán nie je upravený dispozitívnymi ustanoveniami tejto zmluvy, 
platia ustanovenia 577 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení. 
 
 
V Martine, dňa 13.9.2017 
 
 
      Miroslav Cipár      Ing. Alexandra Rybárová 
 komitent         riaditeľka Turčianskej galérie 
       komisionár  


