
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA 
 

uzavretá v súlade s § 577 a ďalších zákona č. 513/1991 Zb. v znení ďalších predpisov 
 

Čl. I 
Zmluvné strany 

 
Dodávateľ:  Považská galéria umenia v Žiline 
Adresa :  Štefánikova  2, 010 01 Žilina 
V zastúpení:  Mgr. Miroslava Sikorová, riaditeľka 
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. 
( „ďalej len dodávateľ“)  

Kupujúci:  PARTNER TECHNIC, spol. s.r.o.,  
Adresa:   Námestie slobody 17, 811 06 Bratislava 

Prevádzka / sklad: Údernícka 15, 851 01 Bratislava 
Zastúpená:  Ing. Marek Řepka, konateľ, 0905 450 974 a Ing. Gabriel Řepka, konateľ, 0905 

581 693 
IČO:    1733787 
IČ DPH:   SK2020293979 
Tel. číslo:  02 62 410 904, 0911 645 468 
Mail:    info@partnertechnic.sk 
Kontaktná osoba: Martina Beláková, martina.belakova@partnertechnic.sk, 0911  645 468 
Zapísaný: OR OS Bratislava I., č. vl. 1968/B 
(„ďalej len kupujúci“) 
 

 Čl. II. 
 

2.1 Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa dodávať kupujúcemu monografie, knihy (ďalej len „knižné 
tituly“),  ktoré  distribuuje, a to podľa objednávok vystavených kupujúcim. 
2.2  Dohodnutý termín predaja je na dobu určitú do 31.12.2023 
 

Čl. III. 
 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmluvných cenách s DPH.  Dodávateľ poskytne  kupujúcemu rabat 
50% zo zmluvnej ceny bez DPH podľa priloženej prílohy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
 

Čl. IV. 
 

3.1. Kupujúci odovzdá dodávateľovi vždy do 14 dňa nasledujúceho mesiaca súpis knižných titulov, ktoré 
predal. Podľa tohto súpisu vystaví dodávateľ kupujúcemu faktúru s 30 dennou lehotou splatnosti. Faktúra 
sa považuje za uhradenú dňom, v ktorom je fakturovaná čiastka pripísaná na účet predávajúceho. 

 
Čl. IV. 

 
4.1 Kupujúci sa zaväzuje venovať dodávke knižných titulov náležitý a odborný prístup pri uskladňovaní, a 
predaji a je plne zodpovedný za prípadné škody pri skladovanej a distribučnej manipulácii. Dňom 
odovzdania knižných titulov prechádza zodpovednosť za jeho stratu, alebo znehodnotenie na kupujúceho. 
Až do predaja tovaru tretím osobám ostáva tovar majetkom dodávateľa.. 
4.2 Kupujúci sa zaväzuje ponúkať vhodným spôsob knižné tituly, a to vo vlastnom mene a na vlastný účet. 
4.3 Kupujúci je povinný viesť riadnu evidenciu dodaných knižných titulov a ich predaj. 
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4.4 Dodávateľ je povinný včas reagovať na požiadavky kupujúceho a dodávať knižné tituly  podľa 
objednávok kupujúceho. 

 
 
 

Čl. V. 
 
5.1 Dodávateľ zodpovedá za to, že knižné tituly odovzdá nepoškodené. .V prípade preukázateľného 
poškodenia nezapríčinenej dodávateľom, chybné knižné tituly vymení. 
5.2 Kupujúci zabezpečí riadne označenie knižných titulov a šetrné zaobchádzanie s nimi. 
5.3  Kupujúci sa zaväzuje, po skončení predaja vrátiť späť nepredané knižné tituly v nepoškodenom 
stave. V opačnom prípade uhradí preukázateľné poškodenia zavinené neopatrnou manipuláciou. 
 
 

Čl. VI. 
 
6.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú podľa článku II. Ods.2.2. tejto zmluvy 
6.2 Zmluvu možno meniť iba písomnými dodatkami, potvrdenými oboma stranami. 
6.3 Dodávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že táto zmluva bude v zmysle Zákona č.211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode 
informácií v znení neskorších predpisov zverejnená na webovej stránke PGU . 
6.4. Dodávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že táto zmluva bude zverejnená v Centrálnom registri 
zmlúv podľa nariadenia vlády SR č. 48/2022 Z. z. účinnosť 1.4.2022, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 
vlády SR č. 498/2011 Z. z, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri 
pre obce a VÚC. 
6.5 Osoby, ktoré podpisujú túto zmluvu vyhlasujú ,že sú oprávnené konať v mene zmluvnej strany 
oboznámili sa s jej obsahom, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju podpisujú. 
6.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a   účinnosť nadobúda podľa § 47a 

ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke PGU. 

6.7 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží jeden exemplár . 

 

 
 
V Žiline , dňa 19.04.2022                     
 
 

 
        

             Prevzal:                                         Odovzdala: 
             Ing. Gabriel Řepka                                                                                           Mgr. Miroslava Sikorová 

Konateľ / obchodný riaditeľ                                                                                         riaditeľka 
 
            

      
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha 1 k  KZ  

 

Kúpna cena knižných titulov je stanovená dodávateľom nasledovne: 

 

Autor, vydavateľ                        Titul Predajná cena        Odvod pre Partner      Počet ks 
     Technic, spol. s.r.o v € 
               v € s DPH      z ceny bez DPH po zľave  

1, Nina Vrbanová ,  
Mira Sikorová- Putišová  Stano Masár  39,00   17,727  3 
    

2, Mira Sikorová,    Meluzin  40,00   18,181  3  
Peter Meluzin         

 

 
3, Mira Sikorová,   Veronika Rónaiová-Dedičstvo     7,00   3,181  3 
  Veronika Rónaiová 

 

4, Pavlína Fichta Čierna      Pavlína Fichta Čierna  18, 00   8,181  3 
 
 
5,  Zora Rusínová, Daniel Grúň, Anton Čierny  17,00   7,727  3 
Mira Sikorová- Putišová,  
Pavlína Fichta Čierna,  Anton Čierny 
 
 

  

 

 


