
 

 

 

ZMLUVA O ZVERENÍ TOVARU DO ĎALŠIEHO PREDAJA 

uzatvorená medzi stranami 

 

 

Vydavateľstvo EUROSTAV, s.r.o. (ďalej len vydavateľ) 

Nová ul. č. 3 

831 03 Bratislava 3 

zastúpené: Ing. arch. Darina Lalíková, výkonná riaditeľka a konateľka 

IČO:  31394515 

DIČ:  2020305551 

IČ DPH: SK2020305551 

Bankové spojenie:  

OR: oddiel s.r.o., Vložka č. 8895/B, zoznam výpisu III/12595/01 

 

      a 

 

 

Oravská galéria v Dolnom Kubíne   (ďalej len distribútor) 

Hviezdoslavovo námestie 11                                                                              

026 01 Dolný Kubín 

Zastúpené:  PhDr. Eva Ľuptáková, riaditeľka  

IČO: 36145050 

DIČ:  2021442071 

Bankové spojenie:   
Žilinský samosprávny kraj 
Zriaďovacia listina č. 2002/71 zo dňa 1.4.2002 
      

      Čl. 1 

 

Vydavateľ zveruje obchodný tovar distribútorovi za účelom ďalšieho predaja podľa 

príloh, ktorými môžu byť zoznamy alebo dodacie listy pri priebežných dodávkach. 

Obchodný tovar zostáva majetkom vydavateľa do doby predaja distribútorom tretej 

osobe. Vydavateľ určuje pri dodávke cenu tovaru. 

 

  

 

      Čl. 2 

 

Vyúčtovanie predaja distribútorom tretím osobám poskytne vydavateľovi                  

1x mesačne, vždy po poslednom dni mesiaca nahláškou predaja, ktorá obsahuje 

počet predaných výtlačkov kníh, resp. iného obchodného tovaru. Vydavateľ na 

základe vyúčtovania predaja (slúži vydavateľovi ako objednávka obchodného 

tovaru) vystaví faktúru, ktorú distribútor uhradí do 14 dní, ak nie je stanovené 

osobitnou dohodou inak. 
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 Čl. 3 

 

Ak nie je stanovené osobitnou dohodou inak, kúpna cena je určená formou 

dohodnutého rabatu z maloobchodných cien bez DPH, ktoré stanoví vydavateľ. 

Dohodnutý rabat predstavuje 35%. 

 

Distribútor preberá prevzatím obchodného tovaru do ďalšieho predaja a distribúcie 

zodpovednosť za kvalitu uskladnenia obchodného tovaru, ako aj zodpovednosť za 

prípadné poškodenie tovaru zavinené nesprávnym skladovaním, prípadne 

nesprávnou manipuláciou. 

 

Vydavateľ zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru, ako aj za všetky náležitosti 

spojené s autorskými právami a šírením výrobkov v súvislosti s autorskými 

právami. 

 

       

 

Čl. 4 

 

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Vypovedať zmluvu alebo jej časť, ktorá sa 

týka len niektorého (niektorých) druhov tovaru (titulov kníh), môže ktorákoľvek 

strana bez udania dôvodu písomnou formou s výpovednou lehotou 30 dní. Do 

uvedenej doby je povinný distribútor pripraviť a doručiť obchodný tovar vyda-

vateľovi. Pri prevzatí treba odovzdať záverečné vyúčtovanie predaja.  

 

       

 

Čl. 5 

 

Ak nie je stanovené inak, ostatné náležitosti sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka. 

 

 

 

Vydavateľ:        Distribútor: 

podpísané v. r.       podpísané v. r. 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 15.12.2017 

 
 


