KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
SNM-HM-INÉ-2013/55

uzatvorená podľa ust. § 577 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Obchodného zákonníka v platnom znení

Čl. I.

Zmluvné strany

1.1.
Komitent:
Štatutárny zástupca:
Sídlo:
Zastúpený
Sídlo :

Slovenské národné múzeum
PaedDr. Rastislav Púdelka, generálny riaditeľ SNM
Vajanského nábr. 2, P.O. Box 13, 810 06 Bratislava 16
Mgr. Branislav Panis, riaditeľ SNM-Historického múzea
Vajanského nábrežie 2, P.O. Box 13
810 06 Bratislava 16
IČO :
00164 721
DIČ :
2020603068
IČ DPH :
SK 2020603068
Bankové spojenie :
Štátna pokladnica
Číslo účtu :
0000007000243936/8180
zriadené na základe Rozhodnutia MK SR č. MK 1062/2002 – 1 v znení Rozhodnutia MK SR č. MK
1792/2002 –1 a rozhodnutia MK SR č. MK 299/2004-1 v znení Rozhodnutia MK SR o zmene
zriaďovacej listiny SNM č. MK – 3177/2006/110/10859, rozhodnutia MK SR č. 5631/2006110/21651a rozhodnutia MK SR č. MK-1113/2011-10/3940 o zmene a doplnení Zriaďovacej listiny
Slovenského národného múzea zo dňa 29.apríla 2011
Kontakty:
+421 2 20483111
(ďalej len komitent)

1.2.
Komisionár:
Sídlo
Zastúpený:
Zamestnanec oprávnený
konať vo veciach
realizácie zmluvy:
IČO :
DIČ :
IČ DPH :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Kontakty:

Východoslovenské múzeum v Košiciach
Hviezdoslavova č.3
041 36 Košice
PhDr. Robert Pollák, riaditeľ

PhDr. Robert Pollák, riaditeľ
31297803
2021448539
Nie sme platca DPH
Štátna pokladnica
7000187428/8180
Tel.: +421 55 622 03 09. +421 55 623 11 50
Fax.: +421 55 622 86 96
(ďalej len VSM)
(ďalej len komisionár)

Čl. II. Predmet zmluvy

Komisionár sa zaväzuje zabezpečiť vo vlastných priestoroch predaj knižných publikácií (ďalej len
tovar) komitenta, vyšpecifikovaných (titul, množstvo) v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť
tejto zmluvy.

Čl. III. Doba plnenia
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá začína plynúť odo dňa účinnosti tejto zmluvy do
31.01.2016.

Čl. IV. Odplata. Spôsob úhrady
4.1. Komitent sa zaväzuje poskytnúť tovar za jednotkovú cenu uvedenú v prílohe zmluvy č. 1. Cena
určená komitentom sa považuje za odporučenú cenu predaja, s právom komisionára si určiť vlastnú
predajnú cenu.
4.2. Komisionár oznámi komitentovi počet predaného tovaru za jednotlivý rok najneskoršie do 31.1.
(mailom na e-mailovú adresu bratislavskyhrad@snm.sk).
4.3. Komitent sa zaväzuje na základe oznámenia komisionára podľa bodu 4.2. tohto článku vystaviť
faktúru v lehote do 15 kalendárnych dní od doručenia oznámenia s 30-dňovou splatnosťou, ktorá
začína plynúť od doručenia faktúry.

Čl. V. Práva a povinnosti zmluvných strán
5.1. Komisionár:
5.1.1. Komisionár sa zaväzuje prevziať tovar (príloha č. 1 tejto zmluvy) na základe Dodacieho listu
(Príloha č. 2 tejto zmluvy) a zabezpečiť jeho predaj v priestoroch Východoslovenského múzea v
Košiciach.
5.1.2. Cena komitenta sa považuje za odporučenú cenu predaja. Komisionár má právo si určiť vlastnú
predajnú cenu.
5.1.3. Komisionár zodpovedá za neporušenosť a pôvodnú kvalitu tovaru od doby prevzatia do doby
prípadného vrátenia komitentovi.
5.1.4. Komisionár uhradí náhradu škody za nevrátené alebo poškodené kusy do 30 dní od vystavenia
faktúry za takýto poškodený alebo nevrátený tovar .
5.1.5. Komisionár sa zaväzuje každé poškodenie, stratu, zničenie a pod. tovaru oznámiť bezodkladne
komitentovi.
5.1.6. Komisionár koná v obchodných veciach svojim menom. Za kvalitu výrobkov zodpovedá
komitent.
5.2. Komitent:
5.2.1. Komitent sa zaväzuje dodať tovar v zmysle čl. II tejto zmluvy do predajnej siete komisionára v
štandardnej kvalite a upozorniť komisionára na prípadné nedostatky. Tovar zostáva vo vlastníctve
komitenta až do jeho finančného vysporiadania.
5.2.2. Komitent sa zaväzuje na návrh komisionára uskutočniť bezodkladnú výmenu tovaru, u ktorého
komisionár zistil dodatočné vady, znemožňujúce jeho predaj.
5.2.3. Komitent sa zaväzuje na návrh komisionára prevziať zvyšok nepredaného tovaru, ktorý nebude
predajný ani za cenu odporučenú komitentom. Komitent môže pristúpiť na návrh komisionára na
zníženie ceny tovaru.
5.2.4. Komitent sa zaväzuje poskytnúť komisionárovi všetky informácie, potrebné na riadne plnenie
jeho záväzkov.
5.2.5. Komitent má právo kedykoľvek vykonať kontrolnú inventúru za prítomnosti komisionára.

Čl. VI. Osobitné ustanovenia
6.1. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže ukončiť zmluvný vzťah bez udania dôvodu s 1-mesačnou
výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvý deň nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede.

6.2. Zmluvné strany sú povinné vysporiadať finančné vzťahy ku dňu ukončenia zmluvného vzťahu.

Čl. VII. Záverečné ustanovenia
7.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami zmluvných strán
a účinnosť dňom nasledujúcim po dní zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády
Slovenskej republiky, je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná
strana obdrží po dve vyhotovenia.
7.2. Obsah zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať výlučne písomnými očíslovanými dodatkami, ktoré
nadobudnú platnosť dňom ich podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dní zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
7.3. Zmluvné strany prehlasujú, že pri riešení akýchkoľvek sporov, ktoré by vznikli z plnenia tejto
zmluvy je rozhodným právom Právny poriadok SR.
7.4. Pokiaľ vzťah zmluvných strán nie je upravený dispozitívnymi ustanoveniami tejto zmluvy, platia
príslušné ust. § 577 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
7.5. Zmluvné strany (taktiež) súhlasia so zverejnením plného znenia tejto zmluvy v Centrálnom
registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.

V Bratislave, 10.9.2013

V Košiciach, 5.9.2013

.............................................

………………………………….

Mgr. Branislav Panis
riaditeľ
Slovenské národné múzeum –
Historické múzeum

Robert Pollák
riaditeľ
Východoslovenské múzeum

komitent

komisionár

Príloha č. 1
Zoznam knižných publikácií
Komisionárskej zmluvy č. SNM-HM-INÉ-2011/198
uzatvorená podľa ust. 577 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
1.
Budaj, M. – Tóth, C.: A KASSAI ARANYKINCS – KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD.
Vydané Maďarským národným múzeom a Slovenským národným múzeom, BudapešťBratislava 2011
ISBN 978-80-8060-263-5
EAN 9788080602635
Cena komitenta za 1 knižnú publikácií: 5,50 €
2.
Budaj, M. Košický zlatý poklad, Vydavateľstvo Slovart 2007
ISBN: 978-80-8085-576-5
Cena komitenta za 1 knižnú publikácií: 29,- €
3.
Budaj, M. Złoty Skarb z Koszyc - Košický zlatý poklad, Vydané Slovenským národným
múzeom, Bratislava 2011
ISBN 978-80-8060-278-9
Cena komitenta za 1 knižnú publikácií: 12,- €

Príloha č. 2

Dodací list
Komisionárskej zmluvy č. SNM-HM-INÉ-2013/55
uzatvorená podľa ust. 577 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
1.
Budaj, M. – Tóth, C.: A KASSAI ARANYKINCS – KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD. Vydané
Maďarským národným múzeom a Slovenským národným múzeom, Budapešť-Bratislava 2011
ISBN 978-80-8060-263-5, EAN 9788080602635
Cena komitenta za 1 knižnú publikácií:
Počet kusov:
Spolu v €:

5,50 €
............
............

2.
Budaj, M. Košický zlatý poklad, Vydavateľstvo Slovart 2007
Cena komitenta za 1 knižnú publikácií: 29,- €
Cena komitenta za 1 knižnú publikácií:
Počet kusov:
Spolu v €:

29,00 €
............
............

3.
Budaj, M. Złoty Skarb z Koszyc - Košický zlatý poklad, Vydané Slovenským národným múzeom,
Bratislava 2011
ISBN 978-80-8060-278-9
Cena komitenta za 1 knižnú publikácií:
Počet kusov:
Spolu v €:

12,00 €
............
............

Spolu celkom:

............

Miesto prebratia:

................................

Dátum prebratia:

................................

Odovzdal za Slovenské národné múzeum Bratislava:
Meno a priezvisko:

................................

Podpis:

................................

Prijal za Východoslovenské múzeum v Košiciach:
Meno a priezvisko:
Podpis:

...............................

................................

