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

č. 2022 / 04 
Uzatvorená podľa ust. 577 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 

 

Čl. I. Zmluvné strany 

1.1. Komitent:  

Názov/meno komitenta: ARTINBOX, s.r.o.  

Sídlo:   Perlova 370 / 3, CZ 110 00 Praha – Staré Mesto 

Zastúpený:    Nadia Rovderová, jednateľka 

Bankové spojenie:      

IBAN:       

IČO: 24656801,    DIČ: CZ24656801 

Kontakt:       

 

 

1.2. Komisionár:  

Galéria umelcov Spiša  

Sídlo:    Zimná 46, 052 01  Spišská Nová Ves 

Zastúpený:    Mgr. Lucia Benická, riaditeľka 

Bankové spojenie:   SK49 8180 0000 0070 0046 1845 

IČO: 31297676,          DIČ: 2021468636 

Poverená osoba:  Mgr. Jana Kováčová, lektorka / manažérka 

Kontakt:    053 4174621, sekretariat@gus.sk 
 

Čl. II. Predmet zmluvy 
 

Komitent  sa zaväzuje dodať komisionárovi  tovar na komisný predaj na základe dodacieho listu,  

ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Komisionárskej zmluvy. 

 

Názov (druh) 
Množstvo 

v ks 

Predajná cena / 

1ks 

Koncová cena pre                    

komitenta / 1 ks 
Rabat GUS / 1 ks  

 
Czech Fundamental  6 21,00 € 14,00 € 7,00 €  

Suzanne Pastor: Fotografie v třetí dimenzi 9 4,50 € 3,00 € 1,50 €  

Nadia Rovderová: Terezín - Andělé promlouvají 6 4,50 € 3,00 € 1,50 €  

Nadia Rovderová – pohľadnicový súbor 8 ks 8 4,50 € 3,00 € 1,50 €  

 

 

Čl. III. Doba plnenia 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

 
 

 

Čl. IV. Odplata. Spôsob úhrady 

 

4.1. Komisionár oznámi komitentovi množstvo a hodnotu predaného tovaru  koncom kalendárneho roka, 

v prípade iných dohodnutých termínoch. 

4.2. Komitent sa zaväzuje na základe oznámenia komisionára podľa bodu 4.1. tohto článku vystaviť v lehote       

troch dní faktúru so 14-dennou splatnosťou, alebo dohodnúť sa na inej forme vyrovnania, ktorá začína plynúť 

od doručenia požiadavky k úhrade. 
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Čl. V. Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

5.1. Komisionár: 

 5.1.1. Komisionár sa zaväzuje prevziať tovar podľa zoznamu / DL/, ktorý tvorí prílohu č. 1  

 tejto zmluvy a zabezpečiť jeho predaj . 

 5.1.2. Komisionár nemá právo určiť si vlastnú cenu. 

 5.1.3. Komisionár zodpovedá za neporušenosť a pôvodnú kvalitu tovaru od doby prevzatia  

 do  doby vrátenia komitentovi z dôvodu obchodného nezáujmu. 

 5.1.4. Komisionár uhradí náhradu škody za nevrátené alebo poškodené výrobky do 15 dní od doručenia 

požiadavky k úhrade. 

 5.1.5. Komisionár sa zaväzuje každé poškodenie, stratu, zničenie a pod. tovaru oznámiť bezodkladne 

komitentovi. 

 5.1.6. Komisionár koná v obchodných veciach svojím menom. Za kvalitu výrobkov zodpovedá komitent. 

5.2. Komitent: 

 5.2.1. Komitent sa zaväzuje dodať  tovar v zmysle čl. II tejto zmluvy do predajnej siete komisionára 

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

komitenta. 

 5.2.2. Komitent sa zaväzuje na návrh komisionára uskutočniť bezodkladnú výmenu tovaru, u ktorého 

komisionár zistil dodatočné vady, znemožňujúce jeho predaj. 

 5.2.3. Komitent sa zaväzuje na návrh komisionára prevziať zvyšok nepredaného tovaru, ktorý nebude 

predajný ani za cenu doporučenú komitentom. Komitent môže pristúpiť na návrh komisionára na 

zníženie ceny tovaru.  

 5.2.4. Komitent sa zaväzuje poskytnúť komisionárovi všetky informácie, potrebné na riadne plnenie 

jeho záväzkov. 

 5.2.5. Komitent má právo kedykoľvek vykonať kontrolnú inventúru za prítomnosti komisionára. 

 

Čl. VI. Osobitné ustanovenia 

 

6.1. Ktorákoľvek zo zmluvných stán môže ukončiť zmluvný vzťah výpoveďou. 

6.2. Finančné záväzky zmluvných strán sa vysporiadajú ku dňu ukončenia zmluvného vzťahu. 

 

Čl. VII. Záverečné ustanovenia 

 

7.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť  dňom nasledujúcim po 

dni zverejnenia, je vyhotovená vo 2 exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

po jednom vyhotovení. 

7.2. Obsah zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať iba písomnými očíslovanými dodatkami, podpísanými 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

7.3. Pokaľ vzťah zmluvných strán nie je upravený dispozitívnymi ustanoveniami tejto zmluvy, platia ustanovenia 

577 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení. 

 

 

 

 

___________________________    _____________________________                       

Komitent        Komisionár 
 

 

Spišská Nová Ves, 4. 4. 2022 


