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 K O M I S I O N Á R S K A   Z M L U V A 

č. 5/2021 

uzatvorená podľa ust. 577 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej ako „zmluva“) 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 
 

1.1. Komisionár:    

Názov: Liptovské múzeum  

Sídlo:                                           Námestie Š. N. Hýroša 1370/10, 034 50  Ružomberok, Slovenská 

                          republika                       

       Štatutárny zástupca:                     PaedDr. Michal Kovačic, PhD. 

       Zamestnanec oprávnený rokovať  

       vo veciach zmluvy:                      Bc. Tomáš Mišík  

       Zamestnanec oprávnený konať 

       vo veciach realizácie zmluvy:     Bc. Tomáš Mišík  

       Bankové spojenie :                        Štátna pokladnica  

       IBAN:     SK44 8180 0000 0070 0048 1432                                       

       IČO :                                            35993154 

       DIČ: 2020590363    

       IČ DPH:                                      nie je platcom DPH 

       Právna forma: Príspevková organizácia Žilinského samosprávneho kraja,  

zriadená podľa zriaďovacej listiny vydanej Žilinský 

 samosprávnym krajom č. 2002/7 zo dňa 1.4.2002 

       Registrovaná: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky pod č. RM43/98 

       Kontakty:                                     +421 907 733 111, tomasmisik@liptovskemuzeum.sk 

               

                                                            (ďalej len „komisionár“ ) 

 

1.2. Komitent:    

 Názov: Kysucké múzeum  

Sídlo:                                           Moyzesova 50, 022 01  Čadca                      

Štatutárny zástupca:                     Mgr. Helena Kotvasová, riaditeľka KM  

Zamestnanec oprávnený rokovať  

vo veciach zmluvy:                      Ing. Michaela Perďochová, vedúca oddelenia ekonomiky   

   a prevádzky 

Zamestnanec oprávnený konať 

vo veciach realizácie zmluvy:     Anna Mravcová 

Bankové spojenie :                        Štátna pokladnica 

IBAN:     SK42 8180 0000 0070 0052 0171                                      

IČO :                                            36145076 

DIČ: 2021439563 

IČ DPH:                                      neplatiteľ DPH 

Kontakty:                                     0905/544014, kysuckemuzeum@vuczilina.sk               

  (ďalej len „komisionár“ ) 

 

(komitent a komisionár spolu ďalej ako „zmluvné strany“, jednotlivo ako „zmluvná strana“) 

 

Čl. II.     

Predmet zmluvy  

 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok komisionára vo vlastnom mene zabezpečiť pre komitenta 

predaj tovaru – publikáciu Matej Bel: Liptovská stolica vo vlastnej predajnej sieti – expozíciách 

Liptovského múzea (ďalej aj ako “tovar“). 
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2.2. Komisionár sa zaväzuje zabezpečiť predaj tovaru v dodanom množstve na základe dodacieho listu 

od komitenta.  

 

2.3. Komitent sa zaväzuje za vykonanie predaja tovaru komisionárovi zaplatiť dohodnutú odplatu podľa 

Článku  V. tejto zmluvy. 

 

Čl. III.  

Doba plnenia 

 

3.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy budú jednotlivé  

       dodacie listy so špecifikáciou a cenou výrobku preberaných do komisionálneho predaja. 

 

Čl. IV.  

Dodávky tovaru 

 

4.1.  Komitent sa zaväzuje dodávať tovar komisionárovi v množstve podľa dohody a požiadavky    

        komisionára. 

 

4.2. Komitent sa zaväzuje zabezpečiť dopravu tovaru na určenú adresu komisionára na vlastné    

       náklady v stanovenom termíne. 

 

Čl.  V.   

Odplata, spôsob úhrady 

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že odplata za zrealizovaný komisionálny predaj nie je stanovená  

      zrážkou z dohodnutej ceny prevzatého výrobku, ale komisionár má právo určiť predajnú cenu  

      výrobku.  Rozdiel predajnej ceny a ceny výrobku pri prevzatí od komitenta bude odplatou  

      komisionár za realizovaný predaj. 

 

5.2. Náhrada všetkých vzniknutých nákladov komisionára v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy je  

       zahrnutá v dohodnutej odplate. Zálohové platby za tovar sa nerealizujú. 

 

5.3. Komisionár oznámi písomne komitentovi (na e-mailovú adresu komitenta) množstvo a hodnotu      

predaného tovaru 2x ročne a to v termíne do 15. júna a do 10. decembra.  Deň predloženia 

a zaslania vyúčtovania komitentovi bude zároveň dňom plnenia dodania tovaru. V prípade nízkeho 

predaja komisionálneho tovaru komitenta v hodnote fakturácie do 10,- € nie je nutné realizovať 

vyúčtovanie predaného tovaru ku 15. júnu, ale len k 10. decembru príslušného kalendárneho roka, 

kedy sa vyúčtovanie komisionálneho predaja bude vykonávať vždy. Zálohové platby sa 

nerealizujú. 
 

5.4. Komitent na základe doručeného písomného hlásenia o predaji vystaví ihneď  bez zbytočného     

       odkladu faktúru za predaný tovar, ktorá má splatnosť 14 dní od jej doručenia.  

 

5.5. Komisionár sa zaväzuje, že v lehote splatnosti faktúry  vyplatí komitentovi hodnotu predaného   

      tovaru v cene po odrátaní rabatu podľa bodu 5.1. 

 

Čl. VI. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

6. 1. Komitent: 

6.1.1. Komitent sa zaväzuje dodať tovar v zmysle Článku  II.  tejto zmluvy do vlastnej predajnej siete 

komisionára v štandardnej kvalite a upozorniť komisionára na prípadné nedostatky.  

           Tovar zostáva vo vlastníctve komitenta, pokiaľ ho nenadobudne tretia osoba. 
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6.1.2.  Komitent sa zaväzuje na návrh komisionára uskutočniť bezodkladnú výmenu tovaru, u ktorého 

komisionár zistil dodatočné vady, za ktoré zodpovedá komitent, a ktoré znemožňujú predaj 

tovaru. 

 

6.1.3.  Komitent sa zaväzuje na návrh komisionára bezodkladne prevziať zvyšok nepredaného tovaru,  

ktorý nebude predajný v období 12 mesiacov ani za zníženú cenu, dohodnutú obidvoma 

zmluvnými stranami.  

 

6.1.4. Komitent sa zaväzuje poskytnúť komisionárovi všetky informácie, potrebné na riadne plnenie 

jeho záväzkov. 

 

6.1.5. Komitent má právo kedykoľvek vykonať kontrolnú inventúru za prítomnosti povereného 

zamestnanca komisionára.   

 

6. 2. Komisionár: 

6.2.1. Komisionár sa zaväzuje prevziať tovar podľa dodacích listov, dodaných spolu s tovarom, 

a zabezpečovať jeho predaj vo vlastnom mene a vo vlastnej predajnej sieti. 

 

6.2.2.  Komisionár zodpovedá za neporušenosť a pôvodnú kvalitu tovaru od doby prevzatia do doby 

vrátenia  komitentovi z dôvodu obchodného nezáujmu. 

 

6.2.3. Komisionár sa zaväzuje každé poškodenie, stratu, zničenie a pod. tovaru písomne oznámiť 

bezodkladne komitentovi. 

 

6.2.4. Komisionár koná v obchodných veciach svojim menom. Za kvalitu výrobkov zodpovedá 

komitent. 

 

6.2.5. Komisionár  spracuje celkové vyúčtovanie komisionálneho predaja za kalendárny rok najneskôr 

do 31. januára  nasledujúceho roka a vyúčtovanie odošle komitentovi na schválenie. 

 

Čl. VII.   

Osobitné ustanovenia 

 

7.1. Z konania komisionára nevznikajú komitentovi vo vzťahu k tretím osobám ani práva ani povinnosti. 

 

7.2.  Každá zmluvná strana zodpovedá výlučne sama za záväzky a právne vzťahy, do ktorých   vstúpi vo 

vzťahu k iným fyzickým, či právnickým osobám, pokiaľ v tejto zmluve nie je  dohodnuté inak. 

 

7.3.  Záväzky a právne vzťahy, ktoré by  akýmkoľvek spôsobom zaväzovali druhú zmluvnú 

        stranu, musia byť druhou zmluvnou stranou písomne odsúhlasené. 

 

7.4. Zmluvné strany sa zaväzujú vysporiadať finančné záväzky ku dňu ukončenia zmluvného vzťahu.   

 

7.5.   Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže ukončiť zmluvný vzťah písomnou výpoveďou, 

         bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 1 mesiac, ktorá začína plynúť prvý deň nasledujúceho 

mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

 

7. 6.   Zmluvné strany môžu ukončiť zmluvný vzťah aj písomnou dohodou. 

 

7. 7. V prípade, ak dôjde akýmkoľvek spôsobom k ukončeniu právneho vzťahu založeného touto 

zmluvou, zaväzuje sa komisionár bez zbytočného odkladu vrátiť komitentovi dosiaľ nepredaný 

tovar, predložiť komitentovi súhrnné vyúčtovanie a vyplatiť za predaný tovar  kúpnu cenu 

zníženú o odplatu vypočítanú v súlade s touto zmluvou. 

 

7.8. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto 

zmluvou sa bude doručovať doporučene emailom, poštou, kuriérom alebo osobne, ak nie je v 
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zmluve výslovne uvedená ako možnosť aj iná forma doručovania. Za deň doručenia sa považuje 

deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia 

sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme 

písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na 

pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty ,,adresát neznámy" 

alebo ,,adresát sa odsťahoval" alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa 

považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. 

 

Čl. VIII. 

 Záverečné ustanovenia 

 

8.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webstránke komisionára a komitenta. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a 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. 

 

8.2.  Zmluva je vyhotovená v  štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých komisionár obdrží 

2 vyhotovenia a komitent jedno vyhotovenie. 
 

8.3.  Obsah textu zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať iba písomnými očíslovanými dodatkami, 

podpísanými štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. 
 

8.4.  Pokiaľ vzťah zmluvných strán nie je upravený ustanoveniami tejto zmluvy, platia príslušné 

ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.  

 

8.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu 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 Ružomberku, dňa 29.6.2021   V Čadca, dňa 29.6.2021    

 

  

 

Komisionár:        Komitent:                                                                     
 

 

 

 

 

 

......................................................................                                                                ............................................................................. 

PhDr. Michael Kovačic, PhD. v.r.                                   Mgr. Helena Kotvasová v.r. 

riaditeľ Liptovského múzea                                             riaditeľka Kysuckého múzea 

 

  


