KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
2019 – 08- 01
1.Dodávateľ:
Považská galéria umenia v Žiline
Adresa :
Štefánikova 2,010 01 Žilina
V zastúpení:
Mgr. Milan Mazúr, riaditeľ
IČO:
36145190
DIČ:
2021459627
IČ DPH:
nie sme platcami DPH
Bankové spojenie: Štátna pokladňa
IBAN:
SK248180 0000 0070 0048 1889
Číslo účtu:
7000481889
Kód banky:
8180
Kontaktná osoba:
Elena Čečková,tel.041/5622522,e-mail: ececkova@vuczilina.sk
Príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
2.Predajca:
Oravská galéria v Dolnom Kubíne
Adresa :
Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01 Dolný Kubín
V zastúpení:
PhDr. Eva Ľuptáková, riaditeľka
IČO:
36145050
DIČ:
2021442071
IČ DPH:
nie sme platcami DPH
Bankové spojenie: Štátna pokladňa
IBAN:
SK57 8180 0000 0070 0048 0034
Číslo účtu
70 0048 0034
Kód banky:
8180
Kontaktná osoba:
Mgr.Andrea Ilčišinová, tel. 043/5863212, e-mail: orgaldk@vuczilina.sk
Príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Predmetom Zmluvy je zverenie knižných titulov a záložiek (ďalej len „katalógov
a záložiek“)do ďalšieho predaja a distribúcie.
I.
Dodávateľ zveruje knižné tituly a záložky predajcovi za účelom ďalšieho predaja podľa
prílohy.
II.
Katalógy a záložky zostávajú majetkom dodávateľa až do ich predaja tretej osobe.
III.

Predajca sa zaväzuje, že zabezpečí riadne označenie katalógov a záložiek a šetrné
zaobchádzanie s nimi.

IV.
Dohodnutý termín predaja je na dobu od 17.01.2019 – 31.03.2019,počas trvania výstavy
Vincent Hložník ( 1919-1997 ) 100. Výročie narodenia v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne
v kurátorskej koncepcii Mgr. Milana Mazúra, riaditeľa Považskej galérie umenia v Žiline.
V.
1. Kúpna cena je stanovená dodávateľom nasledovne:
Odvod pre
PGU (€)

Predajná cena
(€)

Počet
(ks)

Vincent Hložník život a dielo

10,00 €

11,00 €

10 ks

Milan Mazúr

Vincent Hložník kresba a
grafické impresie

10,00 €

11,00 €

10 ks

Milan Mazúr

Vincent Hložník – záložka

0,20 €

0,30 €

20 ks

Autor

Titul

Milan Mazúr

Predajca doručí dodávateľovi písomné vyúčtovanie počtu predaných katalógov a záložiek
a nepredané kusy katalógov a záložiek budú vrátené dodávateľovi.
VI.
Dodávateľ sa zaväzuje, že na základe oznámenia od predajcu podľa článku V. tejto Zmluvy
vystaví faktúru so 14 dennou splatnosťou, ktorá začína plynúť od doručenia faktúry.
VII.
Obidve zmluvné strany môžu túto Zmluvu vypovedať s účinnosťou ku koncu kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane.
VIII.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch Zmluvných
strán a uzatvára sa na dobu neurčitú. Vypovedať ju môže, ktorákoľvek strana bez udania
dôvodov písomnou formou s výpovednou lehotou 30 dní.
IX.
Osoby, ktoré podpisujú túto Zmluvu vyhlasujú ,že sú oprávnené konať v mene Zmluvnej strany
a túto Zmluvnú stranu zaväzovať.

XI.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom exemplári patrí každej
zo zmluvných strán.
XII.
Zmluvné strany si Zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju
potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Žiline, dňa 15.1.2018

V Dolnom Kubíne, dňa 14.01.2018

Dodávateľ:

Predajca:

Mgr. Milan Mazúr, riaditeľ
Považskej galérie umenia v Žiline

PhDr. Eva Ľuptáková, riaditeľka
Oravskej galérie v Dolnom Kubíne

