
 K O M I S I O N Á R S K A  Z M L U V A 

č. KZ 2/2022 

 
uzatvorená v zmysle ustanovení §577 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 
 

Názov:   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 „ ) 

 

 

Názov:    AF Žilina, s.r.o. 

Adresa :   Mariánske námestie 11, 01001 Žilina 

IČO:   47937459 

DIČ:                              2024145277   

IČ DPH:                       SK2024145277 
IBAN:             SK65 0200 0000 0033 8406 7653     
Kód banky:              0200     

 ( „ďalej len predajca „ ) 

 

 
Čl. II 

Predmetom Zmluvy 
 

je zverenie knižných titulov (ďalej len „kníh“) do ďalšieho predaja. 
  

2.1 Dodávateľ zveruje knihy predajcovi za účelom ďalšieho predaja . 

  

2.2 Knihy sú dodané na komisionálny predaj podľa priloženej prílohy č.1, ktorá je neoddeliteľnou 

súčasťou tejto zmluvy. 

  

2.3 Knihy zostávajú majetkom dodávateľa až do ich predaja tretej osobe. 

 

 

 

 

Čl. III 

Cena, platobné podmienky a spôsob vyúčtovania. 

 
3.1 Dohodnutý termín predaja je na dobu určitú do 31.12.2023. 

  

mailto:ececkova@vuczilina.sk


3.2 Predajca sa zaväzuje vždy po predaji kníh, na začiatku nasledujúceho mesiaca, zaslať správu 

o počte predaných kusov kníh.  

  

3.3 Na základe „hlásenia o predaných ks kníh“ dodávateľ vystaví faktúru so splatnosťou 21 dní.  
 

Čl. IV 

Povinnosti predajcu 
 

4.1 Prevzatím kníh na predaj prechádza na predajcu zodpovednosť za škody spôsobené na prevzatých   

knihách, a to až do momentu jeho predaja tretej osobe. 

  

4.2 Predajca zabezpečí knihy proti poškodeniu a odcudzeniu. 

  

4.3 Predajca zabezpečí riadne označenie kníh a šetrné zaobchádzanie s nimi. 
 

Čl. V 

Záverečné ustanovenie 
 

5.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú podľa článku III. Ods.3.1 tejto zmluvy.  
  

5.2 Dodávateľ i predajca majú právo komisionársku zmluvu kedykoľvek vypovedať bez udania 

dôvodu. Výpoveď musí byť písomná a doručená druhej zmluvnej strane. 

  

5.3 Výpovedná doba v prípade výpovede predajcu je najmenej 1 mesiac a začína plynúť nasledujúci 

deň po doručení výpovede. Predajca je oprávnený a povinný po doručení  výpovede nepokračovať 

v plnení zmluvy. 

  

5.4 Po ukončení zmluvy kontaktná osoba do 14 dní vyhotoví konečné vyúčtovanie a odovzdá 

zostávajúce nepredané knihy dodávateľovi na základe odovzdávacieho protokolu. 

  

5.5 Predajca berie na vedomie a súhlasí s tým, že táto zmluva bude v zmysle Zákona č. 

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 . 

  

5.6 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. 

  

5.7 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. 

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

 

 
 

V Žiline, dňa         V Žiline, dňa  

 

 

 

 

 

Odovzdal:        Prevzal: 

Mgr. Miroslava Sikorová 

 riaditeľka       



Príloha 1 k  KZ 2/2022 
 

Kúpna cena kníh je stanovená dodávateľom nasledovne: 

 

Autor Titul Odvod pre 

Artforum 
Predajná cena 

s DPH / bez 

DPH 

Nákupná 

cena 
Počet 

ks 

Pavlína Fichta 

Čierna (ed.) 
 

Pavlína Fichta 

Čierna 
 

27 % 

 
18,50€ /16,81€ 

 
12,30€ 

 
3 

Mira Sikorová 

Putišová, Peter 

Meluzin (ed.) 

Meluzin  

27 % 

 
49€ / 44,54€ 

 
32,50€ 

 
3 

Nina 

Vrbanová, 

Mira Sikorová 

Putišová (ed.) 

Stano Masár  

27 % 

 
39€ / 35,45€ 

 
25,90€ 

 
5 

 

 
 

 


