Dodatok č.1
ku
KOMISIONÁRSKEJ ZMLUVE, číslo 874/2014 zo dňa 12.12.2014
o obstaraní predaja knižnej publikácie
uzatvorená podľa § 577 – 590 Obchodného zákonníka v platnom znení

ZMLUVNÉ STRANY:
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Žilinský samosprávny kraj
Liptovské múzeum v Ružomberku
Námestie Š.N.Hýroša 10, 034 50 Ružomberok
PhDr. Martin Krupa,riaditeľ
35993154
nie sme plátcami DPH
2020590363
Štátna pokladnica
SK448180000000700481432

(ďalej len „komitent“)
Obchodný názov:
Sídlo :
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČ DPH::
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
zápis v obchodnom registri:
(ďalej len "komisionár")

Martinus, s.r.o.
Gorkého 4, 036 01 Martin
Mgr. Michal Meško, konateľ
45503249
2023008911
SK2023008911
SLSP, a.s., Suché mýto 4, 816 07 Bratislava
SK28 0900 0000 0003 5236 3833

týmto dodatkom robíme zmenu komitenta po zmene jeho názvu, zároveň dopĺňame
v článku I.,
Predmet zmluvy
rozširujeme predaj knižných publikácii na 4 tituly a to:
1. Komisionár sa touto zmluvou zaväzuje, že vo vlastnom mene zariadi pre komitenta na jeho účet
predaj knižnej publikácie, s názvom Prvá svetová vojna a Liptov (od autora PhDr. Peter Vítek) a
Liptov 11 (od autorov Mgr. Martin Krupa, PhDr. Karol Dzuriak), publikácie Huby Liptova (od
autorov Maroš Peiger,Pavol Tomka,Milan Paulíny), a LIPTOV 12 (od autorov PhDr. Martin
Krupa, PhDr. Karol Dzuriak ), (ďalej len knižná publikácia ).
2. Komisionár sa ďalej zaväzuje vyplatiť komitentovi kúpnu cenu získanú za každý kus predanej
knižnej publikácie, zníženú o dohodnutý rabat.
v článku II.
Rabat komisionára
1. Komisionár má nárok na rabat vo výške 53% z každej ním predanej knižnej publikácie z predajnej
ceny 14,95 € (Prvá svetová vojna a Liptov) a z predajnej ceny 13,95 € (Liptov 11 ), 25,50 (Huby
Liptova) a 25,50 (LIPTOV 12).
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2. V rabate komisionára sú zahrnuté aj náklady spojené s predajom knižnej publikácie, ktorej predaj je
predmetom tejto zmluvy.
v článku VI
Doba trvania zmluvy
sa doba určitá predlžuje do 31.12.2019.
Ostatné články zmluvy zostávajú nezmenené.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia
1. Dodatok č.1 k zmluve nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. a účinnosť jeden
deň po zverejnení na webovom mieste jednej zo zmluvných strán.
1. Dodatok č.1 k zmluve bol vypracovaný v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých
komitent prevezme jeden rovnopis a komisionár taktiež jeden rovnopis.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam dodatku č.1 k zmluve porozumeli čo do obsahu i
rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi
na tomto dodatku č.1
v Ružomberku, dňa 23.3.2018

v Martine dňa 26.3.2018

Komitent:

Komisionár:

______________________
PhDr. Martin K r u p a
riaditeľ Liptovského múzea
vRužomberku

_________________________
Mgr. Michal Meško,
konateľ Martinus, s.r.o.

