KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 577 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z.,
Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov

Z MLUVNÉ STRANY
1. Komisionár (predajca):
Mestské kultúrne stredisko
prevádzka Turistické informačné centrum Humenné
Gorkého 1, 066 01 Humenné
zastúpený: Mgr. Marta Helemiková, riaditeľka
IČO: 00351865
IČ DPH: SK2021174012
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Humenné
Číslo účtu: SK8902000000002250882957
E-mai: infocentrum@mskshe.sk
Tel:+421915403184

2.

Komitent (predávajúci):

Petra Toth, s.r.o.
Strojnícka 61/A
821 05 Bratislava
IČO 50587595
IČ DPH SK2120393121
(ďalej len „komitent“)
(obe zmluvné strany ďalej spolu aj „Zmluvné strany“)
uzatvárajú v súlade s ust. § 577 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov túto Komisionársku
zmluvu (ďalej len „Zmluva“) nasledovného znenia:

Článok I
Predmet zmluvy
I.

Komisionár podľa ustanovení §577 a následne Obch. zákonníka a tejto Zmluvy obstará na účet komitenta
predaj umeleckých diel - šperkov (ďalej len umelecké diela ), ku ktorým má komitent vlastnícke práva.
Komisionár sa touto zmluvou zaväzuje, že pre komitenta obstará predaj umeleckých diel prevzatých do
komisie na dobu nerčitú od podpísania Zmluvy na základe zápisu o odovzdaní a prevzatí umeleckých diel
(dokumentácie a cenového ohodnotenia) formou: Prílohy číslo 1. ku komisionárskej zmluve, ktorá je
súčasťou Zmluvy.

II.

Obstaranie predaja vykoná komisionár prostredníctvom svojej obchodnej siete. Komisionár využije všetky
svoje odborné znalosti a skúsenosti na to, aby predaj umeleckých diel bol uskutočnený čo najskôr a čo
najvýhodnejšie pre komitenta. V prípade nepredvídaných okolností, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť
úspech komisie, si komisionár vyžiada pokyny komitenta. Ak to uzná komisionár za vhodné, môže na
splnenie svojho záväzku použiť tretiu osobu, za splnenie svojich zmluvných povinností však zodpovedá
komisionár sám.

Článok II
Práva a povinnosti zmluvných strán
I.

Zmluvné strany si budú dôsledne plniť vzájomnú notifikačnú (oznamovaciu) povinnosť o akýchkoľvek
okolnostiach majúcich vplyv na splnenie zmluvného záväzku. Zmluvné strany sa dohodli, že za obstaranie
predaja umeleckých diel si komisionár bude účtovať od komitenta províziu z predaja umeleckých diel vo
výške 30 % z cien uvedených v Prílohe č.1- Dodací list č.1. ku komisionárskej zmluve.

II.

Výška ceny ku konkrétnemu umeleckému dielu sa uvedie v písomnej podobe, formou „Prílohy k zmluve“,
ktorú vlastnoručne podpíšu Zmluvné strany. Podpísaná Príloha č.1 ku komisionárskej zmluve sa stáva
neoddeliteľnou súčasťou Komisionárskej zmluvy. Doba, počas ktorej bude komisionár ponúkať umelecké
diela komitenta do predaja prostredníctvom svojej spoločnosti, je na dobu neurčitú. Po podpísaní zmluvy,
ktorá je vyhotovená v dvoch origináloch rovnakého znenia a platnosti komisionár neodkladne (najneskôr
do 7 dní) od prijatia horeuvedených náležitostí, začne realizovať obstarávanie predaja. Predajná cena
umeleckých diel nesmie byť nižšia ako určil komitent, len na základe písomnej dohody. Po zriadení
komisie, t.j. po faktickom odpredaji každého umeleckého diela je komisionár povinný podať komitentovi
správu so súčasným vyúčtovaním.

III.

Komisionár umelecké diela po preverení ich stavu prevezme. Týmto faktickým odovzdaním umeleckých
diel komisionárovi preberá tento za ne zodpovednosť podľa ustanovení upravujúcich Zmluvu o skladovaní
a tieto bude opatrovať vo svojich priestoroch. Pri osobnom preberaní, vystaví komitent komisionárovi
písomný doklad o prevzatí, čo v tomto prípade tvorí podpísanie zmluvy a taktiež podpísanie protokolu
o prevzatí a odovzdaní umeleckých diel (Príloha č.1 ku komisionárskej zmluve).

IV.

Po zriadení komisie, t.j. po faktickom odpredaji každého umeleckého diela, je komisionár povinný podať
komitentovi správu so súčasným vyúčtovaním. Komitent má právo si kedykoľvek umelecké diela vyžiadať
od komisionára a ten má povinnosť ich bezodkladne odovzdať na účely výstav, módnej prehliadky, súťaže
a iné.

V.

Ak by komisionár počas doby predaja niektoré umelecké dielo z ponuky predal, je povinný o tom
informovať komitenta raz mesačne a následne mu sumu (podľa dokumentácie v prílohe) v úplnosti a celosti
za predaj doručiť bankovým prevodom na základe faktúry na komitentov bankový účet neodkladne
najneskôr do 10. kalendárneho dňa nasledujúci mesiac. V prípade, že umelecké diela nebudú odpredané
počas zmluvného obdobia, po ukončení zmluvy sa komisionár zaväzuje najneskôr do 15 dní umelecké diela
vrátiť v úplnosti a bez poškodenia komitentovi do vlastných rúk. V opačnom prípade komisionár uhradí
celú sumu, aká je stanovená v zápise a dokumentácii v Prílohe č. 1 ku komisionárskej zmluve, najneskôr
do 15 dní od doby ukončenia zmluvného termínu (6 mesiacov od podpísania zmluvy).

VI.

Komitent môže kedykoľvek poskytnúť ďalšie umelecké diela komisionárovi doplnením dodacieho listu
a fotodokumentácie, s nasledujúcim číslom dodania od posledného dodacieho listu. Pri osobnom preberaní
vystaví komitent komisionárovi písomný doklad o prevzatí, čo v tom prípade bude tvoriť dodací list
o prevzatí a odovzdaní umeleckých diel s dátumom prevzatia a predpokladaným dátumom ukončenia
komisionárskeho predaja.
Článok III
Všeobecné ustanovenia

I.

Zmluvy je vyhotovená v dvoch origináloch rovnakého znenia a platnosti.

II.

Obstaraním predaja umeleckého diela ostávajú autorské práva autora nedotknuté. Autorské práva sa riadia
príslušnými zákonmi, ktoré sa na nich vzťahujú.

III.

Komitent nesie plnú zodpovednosť za pravosť a originalitu umeleckého diela a vlastnícke práva k nej.

IV.

Táto Zmluva môže byť zmenená, doplnená alebo zrušená len po vzájomnej dohode Zmluvných strán
formou písomných dodatkov podpísaných Zmluvnými stranami.

V.

Právne vzťahy, pokiaľ nie sú upravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a platnými právnymi predpismi SR.

VI.

Platnosť zmluvy sa končí písomnou Dohodou oboch strán, ukončiť túto zmluvu v čase jej trvania môže
dohodou ktorákoľvek strana. Zmluva zaniká vrátením všetkých umeleckých diel v úplnosti a nepoškodené,
čo Zmluvné strany potvrdia písomnou formou v (Prílohe č.1 o prevzatí a navrátení) svojimi vlastnoručnými
podpismi.

VII.

Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy prehlasujú, že sú oboznámení s obsahom tejto Zmluvy, rozumejú
jej a súhlasia s ňou vo všetkých bodoch. Na znak súhlasu, vedomí si právnych následkov, túto zmluvu
vlastnoručne podpísali.

VIII. Táto Zmluva vzniká a nadobúda účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

Komisionár (predajca)
Mgr. Marta Helemiková -riaditeľka

V Bratislave 22. 4. 2021

Komitent (predávajúci)
Martin Sloboda - konateľ

PRÍLOHA č. 1
ku
KOMISIONÁRSKEJ ZMLUVE

1. Komisionár (predajca):
Mestské kultúrne stredisko Humenné
prevádzka Turistické informačné centrum Humenné
Gorkého 1
00601 Humenné
(ďalej len „komisionár“)

2.

Komitent (predávajúci):

Petra Toth, s.r.o.
Strojnícka 61/A
821 05 Bratislava
IČO 50587595
IČ DPH SK2120393121
(ďalej len „komitent“)
(obe zmluvné strany ďalej spolu aj „Zmluvné strany“)
sa zhodli na zozname, špecifikácii a cene umeleckých diel v tejto Prílohe č.1 ku Komisionárskej zmluve
a potvrdzujú svojimi podpismi odovzdanie umeleckých diel komisionárovi a ich prevzatie komisionárom
od komitenta v úplnosti a bez poškodenia. V prípade vrátenia umeleckých diel komitentovi musia Zmluvné
strany potvrdiť vrátenie umeleckých diel a následné prevzatie svojimi podpismi v dodatku tejto prílohy.
Názov

Kód

Ks

VOC
s DPH/ks
(komisionársky
predaj - 30%)

MOC
s DPH/ks

Komisionár (predajca)
Mgr. Marta Helemiková -riaditeľka

V Bratislave 22. 4. 2021

Komitent (predávajúci)
Petra Tóthová - konateľ

