
Komisionárska zmluva 

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

 

Zmluvné strany: 

 

Komitent: 

Názov:   N Press, s.r.o. 
Sídlo:    Jarošova 1, 831 03 Bratislava 
Zastúpený:  Lukáš Fila, konateľ    
IČO:   46 887 491 
DIČ:   2023650904 
IČ DPH:   SK2023650904       
Bankové spojenie:  
IBAN:    
Kontaktné údaje:  lukas.fila@dennikn.sk 
    +421 905 300 025 
(ďalej len „komitent“) 

a 

Komisionár: 

Názov:    Oravská galéria v Dolnom Kubíne     
Sídlo:   Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01 Dolný Kubín 
Zastúpený:   Mgr. Michal Čajka, PhD., riaditeľ  
IČO:   36145050  
DIČ:   2021442071  
Bankové spojenie:  
IBAN:      
Kontaktné údaje:              orgaldk@vuczilina.sk, 043/5863212  
(ďalej len „komisionár“) 

 

(ďalej pod spoločným názvom „zmluvné strany“ alebo „zmluvná strana“)  

 

PREAMBULA 
 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé 
a aktuálne a zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú 
zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomí, že pri 
neoznámení takejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej 
strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú 
vôľu uzavrieť zmluvu o spolupráci v následnom znení. 

3. Zmluva sa uzatvára za účelom rozšírenia ponuky pre návštevníkov komisionára. 

 

I. 
Predmet zmluvy 

 

1. Komisionár sa touto zmluvou zaväzuje, že zariadi vo vlastnom mene pre komitenta a na 
jeho účet predaj knihy Terenova písanka, v počte 5 ks, tretím osobám, v časovom 
období do 31.12.2021. 
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2. Komitent sa zaväzuje za uskutočnený predaj zaplatiť komisionárovi odmenu. 

 

II. 
Dodacie podmienky 

 
1. Komisionár je povinný pri zabezpečovaní predaja konať s potrebnou odbornou 

starostlivosťou podľa pokynov komitenta. 

2. Komisionár sa zaväzuje, že vlastným menom a v súlade s podmienkami tejto zmluvy, 
zabezpečí predaj tovaru komitenta, prevzatého v množstve a druhu podľa dodacieho listu. 
Tovar zostáva majetkom komitenta do termínu realizácie predaja a vyúčtovania.  

3. Komitent prehlasuje, že je vlastníkom dodaného tovaru a neviaznu na ňom žiadne 
záväzky voči tretej osobe. V prípade, ak by sa preukázal opak, je povinný znášať 
zodpovednosť v plnom rozsahu. 

 

III. 
Finančné vzťahy a ďalšie podmienky 

 

1. Zmluvné strany sa v súlade so zák.č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov dohodli, 
že maloobchodná cena za knihu Terenova písanka je 13,54 Eur bez DPH a komitent 
uhradí komisionárovi odmenu za sprostredkovateľské služby 40 % z ceny knihy.  

2. Úhrada bude vykonaná na základe faktúry vystavenej komitentom. Splatnosť faktúry je 21 
kalendárnych dní od jej doručenia, ak nie je dohodnuté inak. Originál faktúry bude 
doručený na adresu komisionára uvedenú v záhlaví tejto zmluvy a to v papierovej forme. 

3. Komisionár je povinný posielať informáciu o predaji podľa vzájomnej dohody na e-mailovú 
adresu podľa voľby komitenta. 

4. Komitent dodá tovar na základe objednávky komisionára. Tovar bude doručený spolu 
s dodacím listom do 7 pracovných dní od objednania. 

 

IV. 
Iné dojednania 

 

1. Na splnenie svojho záväzku môže komisionár použiť tretiu osobu, ak to uzná za vhodné. 
Komisionár je povinný včas o tejto skutočnosti písomne informovat komitenta.  Komisionár 
je povinný pri zariaďovaní záležitosti konať s  potrebnou odbornou starostlivosťou podľa 
pokynov komitenta.    

2. Je povinný tiež chrániť záujmy komitenta súvisiace so zariaďovaním záležitosti, pričom je 
povinný podávať komitentovi správy o zariaďovaní záležitosti pravidelne jedenkrát za 
týždeň.   

V. 
Ukončenie zmluvného vzťahu 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá začína plynúť od nadobudnutia účinnosti tejto 

zmluvy do 31.12.2021. 

2. Ukončiť zmluvu pred týmto termínom je možné: 

2.1. dohodou zmluvných strán. Zmluvné strany sú povinné ku dňu ukončenia zmluvného 
vzťahu si navzájom vysporiadať svoje práva a záväzky. 

2.2. výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany v jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá        
začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení 
písomnej  výpovede druhej zmluvnej strane. Najneskôr do 10 pracovných dní odo 
dňa účinnosti výpovede je komisionár povinný vyhotoviť a doručiť komitentovi 
záverečné vyúčtovanie a k tomu dátumu mu doručiť všetky predmety, ktoré od neho 



prevzal za účelom sprostredkovania predaja okamžitým zrušením zmluvy zo strany 
komitenta, pokiaľ komisionár  závažným spôsobom poruší ustanovenia tejto zmluvy. 

 

VI. 
Podmienky dodávky tovaru 

 

1. Skutočné dodanie tovaru komitentom komisionárovi a jeho odobratie komisionárom nastáva 
až momentom, keď ho komisionár predá tretím osobám, konečným zákazníkom. Do tohto 
momentu ostáva tovar vo vlastníctve komitenta.  

 

VII. 
Vady plnenia a ich reklamácia 

 
1. Komisionár je povinný pri prevzatí tovaru prekontrolovať ho a tovar viditeľne vadný vrátiť 

späť komitentovi alebo jeho prepravcovi. 

2. Skryté kvantitatívne a kvalitatívne vady predávaného tovaru komisionár nahlási 
predávajúcemu do 10 dní pracovných od ich zistenia, prípadne od ich vrátenia späť 
(reklamácie) treťou osobou.  

VIII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zástupcami oboch zmluvných 

strán.  

2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia obsahu tejto zmluvy je možné vykonať iba formou 
očíslovaných písomných dodatkov podpísaných štatutárnymi zástupcami. Zmeny vykonané 
inou formou sú neplatné a pre zmluvné strany nezáväzné. 

3. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých každá 
zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, zmluva bola 
uzatvorená slobodne a vážne a na znak súhlasu ju zmluvné strany vlastnoručne podpísali. 

V  Bratislave, dňa 24.5.2021       V Dolnom Kubíne, dňa 26.5.2021    

Za N Press, s.r.o.:      Za Oravskú galériu v Dolnom Kubíne:

    

 

podpísané v. r.      podpísané v. r. 

...........................................                                                   ...........................................   
Lukáš Fila       Mgr. Michal Čajka, PhD. 
konateľ       riaditeľ 

                   

                    


