
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA 
Uzatvorená v súlade s ustanovením par. 577 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „ObZ") 

I. ZMLUVNÉ STRANY 

KOMITENT: 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Štatutárny zástupca: 
Poverený zástupca: 

Združenie Región „Tatry" 
Hradné námestie 30, 060 01 Kežmarok 
35533978 
2020999101 
UniCredit Bank, a. s., č. účtu: 6616159009/1111 
Ing. Igor Šajtlava, podpredseda Rady 
Mgr. Jana Majorova Garstková, riaditeľka kancelárie 

KOMISIONÁR: 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Štatutárny zástupca: 

Múzeum v Kežmarku 
Hradné námestie 42, 060 01 Kežmarok 
37781227 
2021452323 
Prima Banka, 8523408300/5600 
Mgr. Erika Cintulová 

PREDMET ZMLUVY 

1. Zmluvné strany sa dohodli na komisionárskom predaji obchodného tovaru patriaceho 
komitentovi v predajných priestoroch komisionára. Tovary budú dodané na komisionársky 
predaj podľa priloženého zoznamu (dodacieho listu), ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto 
zmluvy. 

III. CENA 

1. Cena tovaru dodaného komisionárovi komitentom je uvedená v zozname podľa bodu II. tejto 
zmluvy a je stanovená vzájomnou dohodou medzi oboma stranami. Poskytnutý tovar môže 
komisionár odpredať za cenu, ktorú si určí sám. 

IV. HLÁSENIE O PREDAJI A ÚHRADA TOVARU 

1. Komisionár je povinný nahlásiť do 7. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca predaj tovaru 
za predchádzajúci kalendárny mesiac podľa predmetnej zmluvy. Na základe tejto nahlášky 
komitent vystaví faktúru (daňový doklad), ktorú je komisionár povinný uhradiť do 14 dní na 
účet komitenta. 

V. OSOBITNÉ DOJEDNANIA 

1. Komisionár preberá od okamihu prevzatia tovaru zodpovednosť za škody spôsobené na 
tovare až do doby prípadného vrátenia tovaru komitentovi. 

2. Komisionár neručí za škody na tovare, ak komitenta vyzval na prevzatie tovaru späť a ten ho 
neprevezme do doby 30 dní od prevzatia výzvy. 



3. Komitent je povinný do 10. 1. vystaviť a doručiť komisionárovi účtovný stav zásob 
u komisionára podľa svojej evidencie k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka. 

4. Komisionár je povinný po ukončení kalendárneho roka vyhotoviť inventúru zásob tovaru 
podľa tejto zmluvy k 31. 12. príslušného roka a do 15. 1. nasledujúceho roka odsúhlasiť stav 
s komitentom. Ak tak neurobí, komitent neručí za rozdiely v stavoch zásob. Po tomto 
termíne, ak komisionár zanedbá povinnosť stavy odsúhlasiť, akceptuje stav zásob, ktoré 
k danému termínu vykázal komitent. 

5. V prípade vrátenia nepredaného tovaru je komitent oprávnený prevziať len nepoškodený 
tovar. Poškodený, alebo stratený tovar bude komisionárovi komitentom vyfakturovaný podľa 
dodacieho listu. 

1. Komitent i komisionár majú právo komisionársku zmluvu kedykoľvek do okamihu jej splnenia 
zo strany komisionára i bez uvedenia dôvodu vypovedať. 

2. Výpoveď musí byť písomná a doručená druhej zmluvnej strane. 
3. Výpovedná doba v prípade výpovede komisionára je najmenej 1 mesiac a začína plynúť deň 

nasledujúci po doručení výpovede. Komisionár je oprávnený a povinný po doručení výpovede 
nepokračovať v plnení zmluvy. 

4. Pri ukončení zmluvy sa komitent zaväzuje všetok nepredaný tovar odobrať späť na vlastné 
náklady najneskôr do 30 dní po ukončení zmluvy. Komisionár odovzdá tovar výhradne 
v neporušenom obale a nepoškodenom stave. 

1. Zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma stranami. 
2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami. 
3. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

jeden rovnopis. 

VI. VYPOVEDANIE ZMLUVY 

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

V Kežmarku dňa 
10.9.2012 
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