
K o m i s i o n á l n a   z m l u v a  

HNM – KOZ -  2/2013 

uzatvorená v zmysle § 577 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 

 

 
Článok I. 

Zmluvné strany 

 
1. Komisionár:   Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 

Štatutárny zástupca:              PhDr. Iveta   G é c z y o v á, riaditeľka múzea 

Adresa:                                Košovská cesta 9, 971 01 PRIEVIDZA 

IČO :                                     340590130 

Bankové spojenie: ČSOB, a.s., pobočka Prievidza 

číslo účtu:  

      

(ďalej len komisionár) 

 

 
2. Komitent:   K-2000, Združenie na podporu kultúry hornej Nitry    

Štatutárny zástupca:              Mgr. Amália   L o m n i c k á, predsedníčka združenia 

Adresa :    Ul. Fraňa Madvu 11, 971 01  PRIEVIDZA      

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Prievidza 

číslo účtu:  

  

(ďalej len komitent) 

                                 

 
Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Komisionár sa zaväzuje, že vo vlastnom mene a za podmienok stanovených v tejto zmluve zariadi 

pre komitenta obchodnú  záležitosť –  predaj  publikácií – dodaných komitentom. 

 

 
Článok III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Po podpise tejto zmluvy komitent odovzdá  poverenému pracovníkovi komisionára publikácie 

určené na predaj na základe dodacieho listu alebo iného dokladu, na ktorom bude uvedený počet  

odovzdaných výrobkov spolu s predajnou cenou stanovenou komitentom. 

2. Publikácie bude komisionár od komitenta odoberať podľa odbytu na základe dodacieho listu. 

3. Komisionár je povinný chrániť záujmy komitenta súvisiace so zariaďovaním záležitosti a oznámiť 

mu okolnosti, ktoré  môžu mať vplyv na zmenu dohodnutých podmienok. 

 

 
Článok IV. 

Platobné podmienky, odmena komisionára 

 

1. Komitent stanovil cenu predávaných publikácií uvedených v dodacom liste, z ktorej si komisionár 

odpočíta 20 % províziu a rozdiel finančných prostriedkov bude komitentovi vyúčtovaný.  

2. Komisionár nemá výhrady k predajnej cene publikácií určenej komitentom. Predaj sa bude 

uskutočňovať prostredníctvom určeného zamestnanca. 

3. Predané publikácie budú zúčtovávané  na účet  komitenta štvrťročne, a to do 20. dňa 

nasledujúceho mesiaca. 



4. Komisionár nepredané publikácie po dohode s komitentom ponechá  na predaj do ďalšieho 

obdobia, alebo mu ich vráti, čo mu komitent potvrdí po prebratí publikácií svojím podpisom.  

 
Článok V. 

Doba trvania zmluvy 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu  neurčitú. 

 

 
Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola spísaná na základe ich slobodnej vôle, nebola 

uzatvorená v tiesni a za  nevýhodných podmienok, čo na znak súhlasu s jej obsahom potvrdzujú 

svojimi podpismi. 

2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy sú platné len v písomnej forme a podpísaním obidvomi zmluvnými 

stranami. 

3. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu. 

 

 

 

Prievidza 20. máj 2013 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––      ––––––––––––––––––––––– 

             komisionár                                                                                           komitent          

 

 

 

 

 

  
 


