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Komisionárska zmluva SNM-BOJ-INÉ-2016/704 
uzatvorená podľa ust. § 557 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení 

 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
Komisionár:   Slovenské národné múzeum  
Oprávnené konať na základe Rozhodnutia MK SR č. MK 1062/2002-1 zo dňa 1. 7. 2002 v znení Rozhodnutia MK 
SR o zmene zriaďovacej listiny SNM č. MK 1792/2002-1 zo dňa 23.12. 2002 a Rozhodnutia MK SR č. MK- 
299/2004-1 zo dňa 25. 3. 2004, Rozhodnutia MK SR o zmene zriaďovacej listiny SNM č. MK- 
3177/2006/110/10859 a Rozhodnutia MK SR o zmene a doplnení zriaďovacej listiny SNM č. MK-1113/2011-
10/3940 a Rozhodnutia MK SR č. MK-2045/2014-110/10904 o zmene a doplnení zriaďovacej listiny SNM zo dňa 
23. júna 2014 a Rozhodnutia MK SR č. MK-2766/2015-110/13882 zo dňa 9. októbra 2015. 
 
Sídlo:    Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16  
Štatutárny zástupca:  PhDr. PeadDr. Viktor Jasaň, poverený vedením SNM  
Zamestnanec oprávnený  
vo veciach zmluvných:  Mgr. Ján Papco, riaditeľ SNM – Múzeum Bojnice  
Adresa:    Bojnice, Zámok a okolie č. 1, 972 01  
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica  

Číslo účtu:   7000243688 / 8180  
IBAN:SK6081800000007000243688 

IČO:    00164721  
DIČ/IČ DPH:   2020603068 / SK2020603068  
Kontaktná osoba:   Adriana Jeleneková  
Kontakt:    046 /5430 624, 633 

(ďalej len komisionár)  
 

 
Komitent:   ALBERA – Ing. Zuzana Mikulčíková 
Firma / meno:    ALBERA – Ing. Zuzana Mikulčíková 
Sídlo:     Hurbanova 523, 905 01 Senica 
Banka / č. účtu:    VUB / 1300843012/0200 
IBAN:                                     SK3101000000001300843012 
IČO:     33816336 

DIČ:    1020285607 
IČ DPH:    SK1020285607 
Kontakt:    0903 183 730, albera@upcmail.sk 

(ďalej len komitent) 
 

 
Čl. I 

PREDMET ZMLUVY A DOBA PLNENIA 
 
1.1. Komisionár sa zaväzuje, že vlastným menom a v súlade s podmienkami tejto zmluvy, zabezpečí predaj 

tovaru komitenta vo vlastnej predajnej sieti, prevzatého v množstve a druhu podľa dodacieho listu. 
Tovar zostáva majetkom komitenta do termínu realizácie predaja a vyúčtovania.  

1.2. Komisionár sa zaväzuje predávať tovar počas LETNEJ TURISTICKEJ SEZÓNY 2016, t.j. v termíne 1. 5. – 
30. 9. 2016 vrátane.  

1.3. Komitent prehlasuje, že je vlastníkom dodaného tovaru a neviaznu na ňom žiadne záväzky voči tretej 

osobe. V prípade, ak by sa preukázal opak, je povinný znášať zodpovednosť v plnom rozsahu. 
 

Čl. 2 
 ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 
2.1. Komitent sa zaväzuje, po dohode s komisionárom, dodať tovar spolu s dodacím listom, kde uvedie jeho 

konečné ceny (včítane DPH).  
2.2. Po skončení LETNEJ TURISTICKEJ SEZÓNY 2016, t. j. dňa 30. 9. 2016, do 25 pracovných dní, na základe 

inventúry vypracuje komisionár vyúčtovanie komisionálneho predaja (oznámi hodnotu predaného tovaru)                         
a vypracuje inventúrny súpis nepredaného tovaru, ktoré zašle komitentovi na odsúhlasenie. Komitent sa 
zaväzuje vyzdvihnúť nepredaný tovar do termínu ukončenia zmluvného vzťahu.  

2.3. Komitent vráti obratom podpísaný inventúrny súpis nepredaného tovaru a podpísané vyúčtovanie 
komisionálneho predaja. Uvedené doklady môžu byť nahradené faktúrou, ktorú zašle komitent 
komisionárovi v zákonnej lehote. Komisionár po obdržaní týchto dokladov je povinný zaslať komitentovi 
platbu za predaný tovar.  

2.4. Pokiaľ komisionár nepredloží komitentovi doklady podľa bodu 2.2 a 2.3 tohto článku, komisionár platbu 
za predaný tovar nevykoná.  
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Čl. 3 
ODPLATA A SPÔSOB ÚHRADY 

 
3.1. Komitent sa zaväzuje poskytnúť tovar za jednotkovú cenu, uvedenú v dodacom liste. Odmenou 

komisionárovi za predaj tovaru bude rozdiel medzi nákupnou cenou od komitenta a predajnou cenou 
komisionára, ktorý predstavuje 20 %. 

 
Čl. 4 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 
 
4.1. Komisionár: 
4.1.1. Komisionár sa zaväzuje preberať tovar podľa dodacích listov a zabezpečiť jeho predaj vo vlastnej 

predajnej sieti. 
4.1.2. Komisionár zodpovedá za neporušenosť a pôvodnú kvalitu tovaru od doby prevzatia do doby vrátenia 

komitentovi z dôvodu obchodného nezáujmu.  
4.1.3. Komisionár uhradí náhradu škody za nevrátené alebo poškodené výrobky do 30 dní od vystavenia 

faktúry. 
4.1.4. Komisionár sa zaväzuje každé poškodenie, stratu a zničenie tovaru oznámiť bezodkladne komitentovi. 
4.1.5. Komisionár koná v obchodných veciach svojím menom. Za kvalitu výrobkov zodpovedá komitent.  

 
4.2. Komitent: 
4.2.1. Komitent sa zaväzuje dodať tovar v zmysle čl. 2 bodu 2.1. tejto zmluvy do predajnej siete komisionára               

v štandardnej kvalite a upozorniť komisionára na prípadné nedostatky. Tovar zostáva vo vlastníctve 
komitenta.  

4.2.2. Komitent sa zaväzuje na návrh komisionára uskutočniť bezodkladnú výmenu tovaru, u ktorého 
komisionár zistil dodatočné vady, znemožňujúce jeho predaj.  

4.2.3. Komitent sa zaväzuje na výzvu komisionára prevziať zvyšok nepredaného tovaru, ktorý nebude predajný. 
Komitent môže pristúpiť na návrh komisionára na zníženie ceny tovaru.  

4.2.4. Komitent sa zaväzuje poskytnúť komisionárovi všetky informácie, potrebné na riadne plnenie jeho 
záväzkov. 

4.2.5. Komitent má právo kedykoľvek vykonať kontrolnú inventúru za prítomnosti komisionára tak, aby 
nenarušil jeho bežnú prevádzkovú činnosť.  

 
Čl. 5  

OSOBITNÉ USTANOVENIA 
 
5.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú , ktorá začína plynúť dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 

do 31. 10. 2016.  
5.2. Ukončenie zmluvy pred uplynutím dojednanej doby podľa bodu 5.1 tohto článku je možné dohodou 

zmluvných strán. Dohoda o predčasnom ukončení zmluvy musí byť písomná. Zmluva zaniká dňom, na 
ktorom sa dohodnú zmluvné strany. Súčasťou tejto dohody musí byť aj spôsob vzájomného 
vysporiadania záväzkov. 

5.3. Zmluvné strany sa zaväzujú vysporiadať finančné záväzky ku dňu ukončenia zmluvného vzťahu 
spôsobom uvedeným v čl. 2 tejto zmluvy.  

 
Čl. 6 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
6.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.  

6.2. Zmeny a dodatky obsahu tejto zmluvy je možné uskutočniť len písomne, formou očíslovaného dodatku, 
ktorý nadobudne platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia                  
v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.  

6.3. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením plného znenia tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv Úradu 
vlády Slovenskej republiky.  

6.4. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých SNM obdrží dve vyhotovenia 
a komitent jedno vyhotovenie. 

 
V Bojniciach dňa 28. 04. 2016  
 
 
 Za komisionára:                                                                             Za komitenta: 
 
 
 

 

      Mgr. Ján Papco 
             riaditeľ 
SNM-Múzeum Bojnice 


