
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA 
 uzatvorená v zmysle ustanovení §577 a následne zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

 
I. ZMLUVNÉ STRANY 

 

KOMISIONÁR: 
Oravská galéria v Dolnom Kubíne, Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01  Dolný Kubín 
Zastúpeným:  Mgr. Michal Čajka, PhD., riaditeľ 
IČO: 36145050 
DIČ: 2021442071 
  

KOMITENT: 
Rostislav Pavlík – PAVLÍK RECORDS, Hríbiky 232, 027 44 Tvrdošín 
Zastúpeným: Rostislav Pavlík 
IČO: 10848339 
DIČ: 1020467547 
 

II. PREDMET ZMLUVY 
 

1. Komisionár sa zaväzuje, že pre komitenta obstará predaj ním dodaného tovaru: 
3CD – Nicolaus Zmeškall - 15 String quartets 

2. Komitent dodá tovar komisionárovi podľa dodacieho listu, z ktorého budú zrejmé údaje o druhu, množstve 
a cene dodaného tovaru. Komisionár sa zaväzuje, že zabezpečí riadne označenie tovaru a šetrné 
zaobchádzanie s nim. 

3. Komisionár je povinný prevzatie tovaru písomne potvrdiť. Vlastníkom tovaru je až do jeho predaja tretej 
osobe komitent.  

 

III. FINANČNÉ PODMIENKY 
 

1. Komisionár je povinný predávať tovar za ceny, ktoré dohodne s komitentom.  
2. Suma komitenta na vyúčtovaní: 3CD – Nicoluas Zmeškall - 15 String quartets      17,40 € bez DPH / ks  
3. Koncová predajná cena odporúčaná komitentom: 29 € / ks 

 
 

IV. SPÔSOB PLNENIA 
 

1. Komisionár za zaväzuje, že predloží komitentovi písomné vyúčtovanie predaja tovaru minimálne jedenkrát 
do roka, najneskôr k 31. 12.  

2. Komitent na základe tohto vyúčtovania vystaví komisionárovi faktúru s lehotou splatnosti 14 dní. 
 
 

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2023 (dohodnutý termín predaja). 
2. Zmeny tejto zmluvy je možné urobiť len písomnou formou potvrdením oboma zmluvnými stranami. 
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom exemplári patrí každej zo zmluvných strán.   
4. Zmluvné strany si zmluvu pozorne prečítali,  porozumeli jej a s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojimi 

vlastnoručnými podpismi. 
5. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.  
 
 
V Dolnom Kubíne, dňa 09. 12. 2020  
 
 
 
 
  podpísané v. r.       podpísané v. r. 
Komisionár: ..............................................               Komitent: ............................................... 
 


