
K O M I S I O N Á R S K A      Z M L U V A 
uzatvorená v zmysle § 577 a nasl. 

Obchodného zákonníka 
 
 

Zmluvné strany 
 
Komitent:    Kruh súčasného umenia Profil 

Klimkovičova 4 
84101 Bratislava 

IČO:     31794271 
DIČ:     2021419169 
Bankové spojenie:   SLSP, a.s. 
Číslo účtu v tvare IBAN:  SK09 0900 0000 0001 7128 9910 
Kód banky:    GIBASKBX 
Zapísaný MVSR, c. VVS/1-900/90 – 10375 
 
 
Komisionár:    Nitrianska galéria 
    Župné námestie č. 3 
    949 01  Nitra 
Zastúpená:   Mgr. Renátou Niczovou, riaditeľkou  
IČO:     36102580 
DIČ:    2021452565 
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
Číslo účtu v tvare IBAN: SK28 8180 0000 0070 0031 1097 
Kód banky:   SPSRSKBA 
e-mail:    info@nitrianskagaleria.sk 
č.t.    037/6579641 
 
 
súhlasne prehlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že sú spôsobilí a oprávnení k právnym 
úkonom podľa ustanovenia § 577 a nasl. OZ uzatvárajú Komisionársku zmluvu za 
nasledujúcich podmienok. 

 
I. 

Komisionár sa zaväzuje, že pre komitenta zariadi predaj časopisu Profil v počte 5 ks 
z každého čísla.  

• Koncová predajná cena časopisu od čísla 1/2016  je 1,90 EUR.  
• Koncová predajná cena starších čísiel časopisu (t.j. pred ročníkom 2016) je 1,60 EUR. 

 
II. 

Komitent dodá na základe preberacieho protokolu predmet zmluvy. Komisionár sa zaväzuje, 
že zabezpečí riadne označenie dodaného tovaru a šetrné zaobchádzanie s ním.  
 

III. 
Komitent je vlastníkom tovaru až do jeho predaja tretej osobe. 

 
IV. 

Dohodnutý termín predaja je na dobu neurčitú. 
 



V. 
Komisionár doručí komitentovi písomné vyúčtovanie počtu predaných titulov najmenej raz 
ročne. 

VI. 
• Komisionár je oprávnený ponechať si obchodný rabat vo výške 20 % z predajnej ceny 

každého predaného titulu od ročníka 2016 (t.j. od čísla 1/2016) čo predstavuje 0,38 €/ks. 
• Komisionár je oprávnený ponechať si obchodný rabat vo výške 10 % z predajnej ceny 

každého predaného titulu po ročník 2016 (t.j. staršie čísla pred rokom  2016) čo 
predstavuje 0,16 €/ks. 

 
 

VII. 
Komitent sa zaväzuje na základe oznámenia komisionára podľa bodu V.  tohto článku 
vystaviť faktúru so 14 dennou splatnosťou, ktorá začína plynúť od doručenia faktúry. 

 
 

VIII. 
Obidve zmluvné strany môžu túto zmluvu vypovedať s účinnosťou ku koncu kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane. 
 
 

IX. 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia. 
 
2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom exemplári patrí 

každej zo zmluvných strán. 
 
3. Zmluvné strany si zmluvu pozorne prečítali, v plnom rozsahu s jej obsahom súhlasia, čo 

potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 
 
V Bratislave, 20.05.2016 
 
 
Komitent                                                              Komisionár 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
........................................                                      ............................................... 
 
 


