
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) 

1. Komisionár: Múzeum v Kežmarku 
So sídlom: Hradné námestie 42, 06001 Kežmarok 
IČO: 37781227 
DIČ:2021452323 
Bankové spojenie: Prima Banka, č.ú. 8523408300/5600 
Štatutárny zástupca: Mgr. Erika Cintulová, riaditeľka 

2. Komitent: Marcel Pekár 
So sídlom: Pribinova 964/5-6, 01701 Považská Bystrica 
IČO: 34 972 137 
DIČ:1032219342 
Bankové spojenie: ČSOB. č.ú. 4008001188/7500 

I. Predmet zmluvy 

1. Komisionár sa touto zmluvou zaväzuje, že pre komitenta obstará predaj výrobkov po dobu 
platnosti tejto zmluvy. 

2. Komisionár si prevezme tovar od komitenta osobne, prípadne komitent zašle tovar 
objednaný komisionárom poštou. Komisionár potvrdí podpisom na dodacom liste 
neporušenosť a bezchybnosť tovaru. 

II. Záväzky zmluvných strán 

1. Komisionár sa zaväzuje oznamovať komitentovi množstvo a hodnotu predaného tovaru 
štvrťročne vždy do 15. pracovného dňa nasledujúceho mesiaca alebo na vyžiadanie 
komitenta. Komisionár sa zaväzuje uhradiť faktúru zaslanú komitentom na základe 
uvedeného oznámenia s lehotou splatnosti 10 dní od vystavenia. 

2. Komisionár využije všetky svoje odborné znalosti a skúsenosti k zabezpečeniu predaja 
výrobkov komitenta. V prípade nepredvídaných a zásadných okolností, ktoré by negatívne 
mohli ovplyvniť úspech komisie, si komisionár vyžiada pokyny komitenta. 

3. K hnuteľným veciam zvereným komisionárovi na predaj má komitent vlastnícke právo 
pokiaľ ho nenadobudne tretia osoba, pričom komisionár zodpovedá komitentovi za škodu 
na veciach zverených na predaj. 

4. Ak komisionár bez súhlasu komitenta použije na splnenie svojho záväzku tretiu osobu 
zodpovedá za splnenie svojich povinností výlučne on sám a komitent môže požadovať 
plnenie len od komisionára. 

5. Ak by konanie komisionára malo pre komitenta negatívny dopad je komisionár povinný 
nahradiť škodu spôsobenú negatívnym konaním. 

6. Komisionár je oprávnený stanoviť predajné ceny zverených vecí, nikde však nesmú 
klesnúť pod hranicu cien dohodnutých s komitentom bez jeho predchádzajúceho súhlasu. 

7. Komitent sa zaväzuje po ukončení zmluvného obdobia prevziať všetok nepredaný 
nepoškodený tovar odovzdaný v priestore komisionára. Poškodený tovar bude fakturovaný 
ako predaný. 



III. Doba platnosti a ukončenia zmluvy 

1. Táto zmluva vstupuje do platnosti momentom jej podpisu oboma zmluvnými stranami 
a uzatvorená je na dobu neurčitú. 

2. Zmluva môže byť ukončená: 
a) písomnou dohodou zmluvných strán, 
b) výpoveďou s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým 

dňom nasledujúceho mesiaca po jej doručení. 
3. Dňom ukončenia platnosti zmluvy si vysporiadajú strany vzájomné záväzky podľa 

tejto zmluvy, pričom každá strana môže požadovať náhradu škody spôsobenú druhou 
stranou. 

1. Komitent má právo kedykoľvek vykonať kontrolnú inventúru za prítomnosti 
komisionára. Výsledok inventúry musí byť vysporiadaný najneskôr do najbližšieho 
zúčtovania. 

2. To čo nie je upravené touto zmluvou riadi sa platnými právnymi predpismi 
slovenského práva. Rozpory strany budú riešiť prednostne zmierom. V prípade 
nedosiahnutia zmieru budú riešené súdnou cestou. 

3. Zmeny a doplnky k tejto zmluve sú platné len pokiaľ boli dohodnuté písomnou 
formou a potvrdené oboma zmluvnými stranami. 

4. Táto dohoda je vyhotovená v 2 exemplároch pričom každá strana obdrží 1 rovnopis. 
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán a účinnosť nadobudne v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zmluva 
zverejnená v súlade s § 47 a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

V Kežmarku, dňa 25.3.2013 

IV. Záverečné ustanovenia 

Pribinova 964/5-6 

Muiieum v KežuiurKi. 
Hradné námestie 42 

060 01 Kežm 

Pečiatka a podpis komisrortśfą Pečiatka a podpis komitenta 


