Komisionárska zmluva
č. 43/2022
uzatvorená podľa ust. 577 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej ako „zmluva“)
Komitent:
Adresa:
Zastúpeným:
IČO:

Pilot
Adámiho 2, 841 05, Bratislava, Slovenská republika
Lýdia Pribišová
42265959

a
Komisionár:
Adresa:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
Zriaďovateľ:
Právna forma:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón:

Turčianska galéria v Martine
Daxnerova ul. č. 2, 036 01 Martin
Mgr. Katarína Klučková, riaditeľka
36145327
2020598327
Ţilinský samosprávny kraj
Zriaďovacia listina č. 2002/72 zo dňa 01. 04. 2002
331 – príspevková organizácia
Štátna pokladnica
+421 43 422 44 48

(komitent a komisionár spolu ďalej ako „zmluvné strany“, jednotlivo ako „zmluvná strana“)
Čl. I Predmet zmluvy
1.

Komisionár sa zaväzuje, ţe vo vlastnom mene zariadi pre komitenta na jeho účet predaj
časopisu Flash Art Czech and Slovak Edition. O odovzdaní a prevzatí časopisu, ktoré sú
určené na predaj, spíšu zmluvné strany dodací list (protokol), a to vţdy, keď prejavia
záujem zariadiť predaj časopisu.

2.

Komisionár sa zaväzuje, ţe bude vo vlastnom mene a na účet komitenta predávať
časopisy bliţšie určené v bode 1 tohto článku, ktoré mu boli odovzdané komitentom za
týchto podmienok:
Predajná cena za 1 kus nového čísla časopisu je vo výške 5,50 EUR vrátane DPH, ktorá
pozostáva z hodnoty časopisu vo výške 4,50 EUR vrátane DPH, ktorú sa zaväzuje
komisionár po predaji časopisu vyplatiť komitentovi a z odmeny komisionára za predaj
časopisu vo výške 1 EUR, ktorú si po predaji ponechá komisionár titulom svojej odmeny.
Predajná cena za 1 kus staršieho čísla časopisu je vo výške 3,50 EUR vrátane DPH, ktorá
pozostáva z hodnoty časopisu vo výške 2,50 EUR vrátane DPH, ktorú sa zaväzuje
komisionár po predaji časopisu vyplatiť komitentovi a z odmeny komisionára za predaj
časopisu vo výške 1 EUR, ktorú si po predaji ponechá komisionár titulom svojej odmeny.

3.

Zmluvné strany sa ďalej dohodli, ţe v odmene komisionára dohodnutej v bode 2 tohto
článku sú zahrnuté tieţ všetky náklady, ktoré komisionárovi vzniknú v súvislosti
s predajom časopisov.
Čl. II Práva a povinnosti zmluvných strán

1.

Komisionár sa zaväzuje, ţe vykoná vyúčtovanie predaných časopisov vţdy ku koncu
kalendárneho roka, a to do 1. decembra a súčasne sa zaväzuje, ţe v lehote najneskôr do
20. decembra vyplatí komitentovi hodnotu predaných časopisov, a to na základe faktúry
vystavenej komitentom prevodom na bankový účet komitenta.

2.

Komitent sa zaväzuje, ţe počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy nebude meniť predajnú
cenu časopisu.

3.

Časopisy, ktoré bude komisionár predávať, zostávajú aţ do ich predaja tretej osobe –
zákazníkovi – vo vlastníctve komitenta. Komisionár zodpovedá za škody na časopisoch,
ktoré mu boli odovzdané.

4.

Komisionár sa zaväzuje, ţe počas celého času trvania zmluvného vzťahu podá
komitentovi na jeho ţiadosť (telefonickú alebo e-mailovú) správu o mnoţstve predaných
časopisov a o postupe pri zariaďovaní záleţitostí podľa tejto zmluvy.

5.

Komitent sa zaväzuje, ţe po ukončení tejto zmluvy prevezme od komisionára nepredané
časopisy. Komisionár sa zaväzuje poskytnúť komitentovi súčinnosť na prevzatie
časopisov a zaväzuje sa, ţe tieto komitentovi vydá bezodkladne od výzvy komitenta.

6.

Komisionár sa zaväzuje, ţe nepredané časopisy nebudú poškodené alebo zničené, alebo
ţe nedôjde k ich strate. V prípade poškodenia alebo zničenia časopisov si komitent
vyhradzuje právo neprevziať takéto časopisy pri ukončení zmluvy alebo pred jej
ukončením, ako aj právo uplatňovať si voči komisionárovi hodnotu
poškodených/zničených časopisov. Komisionár sa na druhej strane zaväzuje, ţe
v prípade, ak si voči nemu komitent uplatní hodnotu poškodených/zničených časopisov,
ţe túto hodnotu uhradí na výzvu komitenta a v lehote v nej uvedenej. Obdobne podľa
tohto bodu sa postupuje v prípade straty časopisov.
Čl. III Osobitné a záverečné ustanovenia

1.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

2.

Táto zmluva môţe byť ukončená:
a) dohodou zmluvných strán,
b) výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany bez udania dôvodu s výpovednou dobou
jeden mesiac, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane,

c) odstúpením komitenta od zmluvy v zmysle zákona, najmä z dôvodu, ţe komisionár
hrubo alebo opakovanie poruší niektorú zo svojich povinností a/alebo sa dopustí
takého konania, ktoré môţe ohroziť záujmy komitenta alebo jeho dobré meno.
Ukončením tejto zmluvy nie je dotknutý záväzok bez zbytočného odkladu vrátiť
komitentovi dosiaľ nepredaný tovar a vyplatiť hodnotu predaných časopisov.
3.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv a na webstránke
Turčianskej galérie v Martine podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorších právnych predpisov.

4.

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých komisionár
obdrţí 1 vyhotovenie a komitent 1 vyhotovenie.

5.

Obsah textu zmluvy je moţné meniť alebo dopĺňať iba písomnými očíslovanými
dodatkami, podpísanými štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán.

6.

Pokiaľ vzťah zmluvných strán nie je upravený ustanoveniami tejto zmluvy, platia
príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov.

7.

Zmluvné strany vyhlasujú, ţe táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a váţnu vôľu, prejav
tejto vôle je určitý a zrozumiteľný, zmluva nie je uzavretá v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok, s jej obsahom sa oboznámili, rozumejú mu a na znak súhlasu
túto zmluvu vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave 3.10.2022

v. r.
.......................................................
Komitent:
Lýdia Pribišová

V Martine 4.10.2022

v. r.
.......................................................
Komisionár:
Mgr. Katarína Klučková
riaditeľka
Turčianskej galéria v Martine

