
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA 
uzatvorená podľa § 577 a nasl. Obchodného zákonníka 

medzi nasledujúci zmluvnými stranami: 
Komitent: 

Žilinský samosprávny kraj 
Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 
Právna forma: územná samospráva 
IČO: 378 08 427 
DIČ:2021626695 
Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko a.s. 
Číslo účtu: 0360366110/5600 
Štatutárny orgán: Ing. Juraj B lanár - predseda ŽSK 
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Špiláková 
E-mail: jana.spilakova@zask.sk 
Tel. číslo: 041/5032325 

a 

Komisionár: Liptovské múzeum v Ružomberku 
Námestie Š.N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok 
Príspevková organizácia ŽSK 

IČO: 35993154 
DIČ:2020590363 
Štatutárny orgán: PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka 
Kontaktná osoba: 

I. Predmet zmluvy 

1. Komisionár sa zaväzuje, že vo vlastnom mene zariadi pre komitenta na jeho účet predaj 
vystrihovačiek s názvom: Kaštieľ z Parížoviec a Kostol všetkých svätých v Ludrovej -
papierová vystrihovačka. O odovzdaní a prevzatí vystrihovačiek, ktoré sú určené na predaj, spíšu 
zmluvné strany dodací list (protokol), a to vždy, keď prejavia záujem zariadiť predaj vystrihovačiek. 

2. Komisionár sa zaväzuje, že bude vo vlastnom mene a na účet komitenta predávať vystrihovačky 
bližšie určené v bode 1 tohto článku, ktoré mu boli odovzdané komitentom za týchto podmienok : 

Predajná cena za 1 kus vystrihovačky je vo výške 2,50 EUR vrátane DPH, ktorá pozostáva z hodnoty 
vystrihovačky vo výške 1,66 EUR vrátane DPH/kus, ktorú sumu sa zaväzuje komisionár po predaji 
vystrihovačky vyplatiť komitentovi a z odmeny komisionára za predaj vystrihovačky vo výške 0,84 
EUR vrátane DPH/kus, ktorú sumu po predaji vystrihovačky si ponechá komisionár titulom svojej 
odmeny. 

3. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že v odmene komisionára dohodnutej v bode 2 tohto článku sú 
zahrnuté tiež všetky náklady, ktoré komisionárovi vzniknú v súvislosti s predajom vystrihovačiek. 

II. Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Komisionár sa zaväzuje, že vykoná vyúčtovanie predaných vystrihovačiek vždy ku koncu 
kalendárneho roka, a to do 1. decembra a súčasne sa zaväzuje, že v lehote najneskôr do 20. 
decembra vyplatí komitentovi hodnotu predaných vystrihovačiek (1,66 EUR vrátane DPH/kus), a to 
prevodom na bankový účet komitenta a na základe faktúry vystavenej komitentom. Komitent si 
vyhradzuje právo vyzvať komisionára na vyúčtovanie predaných vystrihovačiek a výplatu hodnoty 
predaných vystrihovačiek aj v inom termíne, a to v lehotách určených vo výzve komitenta a komisionár 
sa zaväzuje na základe takejto výzvy a v lehotách v nej určených vyúčtovanie a vyplatenie hodnoty 
predaných vystrihovačiek vykonať. 

2. Komitent sa zaväzuje, že počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy nebude meniť predajnú cenu 
vystrihovačiek. 

3. Vystrihovačky, ktoré bude komisionár predávať, zostávajú až do ich predaja tretej osobe -
zákazníkovi komisionára - a do úplnej úhrady predajnej ceny zákazníkom komisionára vo vlastníctve 
komitenta. Komisionár zodpovedá za škody na vystrihovačkách, ktoré mu boli odovzdané komitentom 
a ku ktorým má komitent stále vlastnícke právo podľa ustanovení zmluvy o skladovaní. 
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4. Komisionár sa zaväzuje, že pri zariaďovaní záležitostí pre komitenta podľa tejto zmluvy bude 
postupovať s odbornou starostlivosťou a že bude dodržiavať pokyny komitenta. 

5. Komisionár sa zaväzuje chrániť dobré meno komitenta, ako aj záujmy komitenta. 

6. Komisionár sa zaväzuje, že počas celého času trvania zmluvného vzťahu podá komitentovi na jeho 
žiadosť (aj čo len e-mailovú alebo telefonickú) správu o množstve predaných vystrihovačiek 
a o postupe pri zariaďovaní záležitosti podľa tejto zmluvy. 

7. Po ukončení tejto zmluvy sa komisionár zaväzuje vypracovať záverečnú správu obsahujúcu tiež 
záverečné vyúčtovanie. Záverečné vyúčtovanie bude obsahovať najmä celkový realizovaný obrat za 
dobu trvania tejto zmluvy, a tiež súpis vystrihovačiek, ktoré zostali nepredané. Komisionár sa 
zaväzuje zostaviť záverečnú správu a záverečné vyúčtovanie v lehote najneskôr do 10-tich 
pracovných dní odo dňa ukončenia tejto zmluvy a vyplatiť hodnotu predaných vystrihovačiek v lehote 
najneskôr do 20-tich pracovných dní odo dňa ukončenia tejto zmluvy na základe faktúry vystavenej 
komitentom. 

8. Komitent sa zaväzuje, že po ukončení tejto zmluvy, prevezme od komisionára nepredané 
vystrihovačky. Komisionár sa zaväzuje poskytnúť komitentovi súčinnosť na prevzatie vystrihovačiek 
a zaväzuje sa, že tieto komitentovi vydá bezodkladne od výzvy komitenta. 

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

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

2. Táto zmluva môže byť ukončená najmä: 

a) dohodou zmluvných strán, 
b) výpovedôu 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, že komisionár hrubo 
(podstatne) alebo opakovane poruší niektorú zo svojich povinností a/alebo sa dopustí takého 
konania, ktoré môže ohroziť záujmy komitenta alebo jeho dobrú povesť. 

Ukončením tejto zmluvy nie je dotknutý záväzok komisionára vypracovať záverečnú správu spolu 
so záverečným vyúčtovaním a vyplatiť hodnotu predaných vystrihovačiek komitentovi, ktoré záväzky 
vyplývajú z článku II. bodu 7 tejto zmluvy. 

3. Zmluvné strany sa podľa ust. § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že ich záväzkový vzťah, 
ktorý je predmetom tejto zmluvy sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právne vzťahy 
výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť po jej 
zverejnení na webom sídle komitenta, ako aj komisionára a to tým dňom, ktorý nasleduje po dni, kedy 
bude zverejnená v poradí poslednou zmluvnou stranou. Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 (dvoch) 

III. Spoločné a záverečné ustanovenia 

/ 


