
  

ZMLUVA 0 KOMISNOM PREDAJI 

uzavretá podľa $ 577 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: 

Komitent : Čakanka, n. o. 
so sídlom » Majakovského 12, 949 01 Nitra 

zastúpená - Mária Chnápková, riaditeľka 

IČO | 42052726 
Bankové spojenie : VÚB, a. s. 

[BAN - SK50 0900 0000 0002 3393 4197 

(ďalej ako „Komitent“) 

a 

Komisionár - Ponitrianske múzeum v Nitre 

Sídlo : Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra 
v zastúpení : Mgr. Patrícia Žáčiková, riaditeľka 

Čo | 36102652 
DIČ 2021431973 
bankové spojenie | Štátna pokladnica 
BAN SK 8180 0000 0070 0031 1193 
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(ďalej ako „Komisionár“) 

(Komitent a Komisionár spolu ďalej ako „zmluvné strany“) 

1, Predmet zmluvy 

Komisionár sa zaväzuje zabezpečovať predaj propagačných kalendárov /ďalej len „tovaru“ /, 

ktoré prevzal od Komitenta na komisný predaj koncovým spotrebiteľom, a to vo vlastnom 

mene a na účet Komitenta pri príležitosti výstavy Malé radosti — obrazy Valentina Horbu 

(konanej v dňoch 05. 05. 2022 až 23. 08. 2022) do 30. 11. 2022. 
Komisionár je oprávnený ponúkať a predávať tovar koncovým spotrebiteľom najmenej za 

cenu uvedenú v Cenníku platnom od 5. 5. 2022, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. 

Za Podmienky dodávania, skladovania a predávania tovaru 

Komisionárom prevzatý komisný tovar zostáva majetkom Komitenta až do momentu jeho 

zaplatenia Komisionárom na základe Komitentom vystavenej faktúry. 

Komisionár sa zaväzuje pri predaji tovaru s potrebnou odbornou starostlivosťou, aká sa 

vyžaduje od predajcu, zabezpečiť ponuku v predaji, jeho potrebnú ochranu pred 

znehodnotením a odcudzením. Komisionár v prípade odcudzenia alebo poškodenia tovaru 

nahlási tento tovar ako predaný a Komitent ho vyfakturuje za dohodnutých podmienok 

v nákupnej cene vo výške uvedenej v Cenníku platnom od 5. 5. 2022. 

Komisionár sa zaväzuje, že dá k dispozícii skladové priestory k skladovaniu tovarov 

<omitenta uvedených v predmete zmluvy. 

<omisionár musí správne skladovať tovar v súlade s platnými zákonmi a normami, s ktorými 

ho Komitent oboznámi, najmä dbať na to, aby na tovare nevznikla škoda. 

Komitent je povinný súčasne s dodávkou tovaru doručiť Komisionárovi odovzdávací a 

preberací protokol so zaznamenaním počtu jednotlivých druhov tovaru určeného na predaj 

a jeho ceny. Prevzatie tovaru potvrdí Komitent podpisom protokolu. Prevzatím tovaru 

prechádza na Komisionára nebezpečenstvo škody na tovare, a to až do momentu jeho predaja 

tretej osobe, 

 



  

  

  

  

  

6. Komisionár berie na seba hmotnú zodpovednosť za prevzatý tovar, ato vplnej výške 

hodnoty prevzatého tovaru. 

7. Komisionár môže vrátiť Komitentovi len nepredaný nepoškodený tovar, inak Komitent môže 

tovar odmietnuť prijať. Poškodený tovar sa potom vyfakturuje ako predaný vo výške 

nákupnej ceny. 

8. Komisionár bude tovar predávať tretím osobám - koncovým spotrebiteľom za predajnú cenu, 

ktorej výšku si určí Komisionár výhradne sám. 

3. Zúčtovanie komisného predaja a platobné podmienky 

1. Zúčtovanie komisného predaja sa uskutoční do 5 dní po ukončení zmluvy. V tejto lehote 

odovzdá Komisionár Komitentovi na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu 

nepredaný tovar. 

2. Komitent na základe zoznamu predaného tovaru vystaví faktúru splatnú do 14 dní a doručí ju 

Komisionárovi najneskôr v termíne do 5. 12. 2022. 

3. Fakturovaná suma bude vo výške nákupnej ceny podľa Odovzdávacieho a preberacieho 

protokolu, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy, a to za skutočne predaný tovar. V prípade straty 

alebo poškodenia tovaru, bude tento vykázaný ako predaný a bude vyfakturovaný vo výške 

nákupnej ceny. 

4. Komitent a Komisionár sa dohodli, že rozdiel medzi konečnou predajnou cenou uhradenou 

treťou osobou za tovar a nákupnou cenou tovaru uvedenou Cenníku platnom od 5. 5. 2022 je 

odmenou Komisionára za plnenie predmetu zmluvy. 

  
4, Povinnosti Komisionára 

1. Komisionár je povinný chrániť záujmy Komitenta súvisiace s predmetnou činnosťou. 

2. Komisionár sa zaväzuje zaplatiť faktúru za predaný tovar vdohodnutom termíne. 

5 Platnosť a účinnosť zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 30. 11. 2022. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre Komitenta aj Komisionára. 

4. Zmeny tejto zmluvy je možné spraviť len písomným dodatkom podpísanými oboma 

zmluvnými stranami. 
5. Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že jej obsah vzájomne dohodli, po napísaní prečítali, jej 

obsahu porozumeli a na znak súhlasu vlastnoručne podpísali. 

        

V Nitre dňa: V Nitre dňa: Á. 
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Príloha č. 1 Cenník 

Typ tovaru: propagačné kalendáre 

Názov/označenie tovaru: Kalendár Valentin Horba 

Cena tovaru s DPH: 5,00 € 

V Nitre dňa 5. 5. 2022 

   


