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Komisionárska zmluva
č. 11/2011

uzatvorená v zmysle ustanovení § 577 a nasl. 
Obchodného zákonníka

Zmluvné strany

Komitent:

Názov:
Zástupca:
Tel. č.
IČO:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:

(ďalej len „komitent“)

Komisionár:

Názov:
Zástupca:
Tel. č.
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:

(ďalej len „komisionár“)

Č1.I

1. Komisionár sa zaväzuje, že pre komitenta zariadi vo vlastnom mene a na jeho účet predaj časopisu 
SADO.

K zmluve je pripojený dodací list, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

2. Dodací list, na základe ktorého komitent dodá časopis komisionárovi, obsahuje údaje o druhu, 
množstve a cene dodaného tovaru.

3. Komisionár je povinný prevzatie tovaru písomne potvrdiť. Komisionár berie na vedomie, že 
časopisy zostávajú až do ich predaja tretej osobe a až do úplnej úhrady kúpnej ceny treťou osobou 
vo vlastníctve komitenta.
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1. Komisionár je povinný predložiť komitentovi kvartálne písomné vyúčtovanie predaja časopisu, a 
to do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.

2. Komitent je povinný na základe tohto vyúčtovania vystaviť komisionárovi faktúru za počet 
predaných časopisov podľa dohodnutej ceny na dodacom liste.

3. Komisionár sa zaväzuje uhradiť túto faktúru v termíne splatnosti na účet komitenta uvedeného na 
faktúre.

4. Časopisy nepredané do termínu uvedeného v odseku 1 čl. VI. tejto zmluvy, komitent preberie od 
komisionára najneskôr do 5-tich dní po uplynutí tohto termínu a to v prípade ak nedôjde k inej 
dohode medzi zmluvnými stranami.

0.111

1. Komisionár je  povinný pri zariaďovaní tejto záležitosti pre komitenta postupovať podľa tejto 
zmluvy s potrebnou odbornou starostlivosťou a na základe pokynov komitenta.

2. Komisionár je povinný chrániť známe záujmy komitenta v súvislosti s týmto predajom podľa tejto 
zmluvy.

3. Komisionár zodpovedá za škodu na tovare, ktorá vznikla odo dňa jeho prevzatia, až do času jeho 
predaja.

ČI. IV
«r

1. Komitent sa zaväzuje uhradiť komisionárovi odmenu za jeho činnosť podľa tejto zmluvy a to vo 
výške 20 % z netto ceny (bez dane z pridanej hodnoty) časopisov predaných komisionárom na 
účet komitenta a to tak, že komisionár je oprávneľľý o túto časť znížiť úhradu tržieb realizovaných 
za predaj časopisov komitentovi. Uvedená odmena je dohodnutá bez dane z pridanej hodnoty.

Predajná cena:
SADO - 4,75 €/ks vrátane DPH (3,96 + 0,79/20%DPH/ = 4,75 €)

2. Komisionár nemá nárok na samostatnú úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s touto 
činnosťou podľa tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že náhrada všetkých nákladov je 
zahrnutá v odmene podľa ustanovenia odseku 1 tohto článku.

3. Komisionár je oprávnený použiť k splneniu záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy tretiu osobu 
s tým, že zodpovedá za splnenie týchto záväzkov akoby tieto záležitosti obstarával a zariaďoval 
sám.

4. Komisionár sa zaväzuje, že v prípade nesplnenia záväzku tretej osoby s ktorou uzavrel zmluvu, 
riadne a včas splní tento záväzok namiesto tretej osoby a svoje nároky na náhradu jemu takto 
vzniknutej škody bude uplatňovať priamo voči uvedenej tretej osobe.
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ČI. V

1. Po ukončení tejto zmluvy pripraví komisionár záverečnú správu obsahujúcu tiež záverečné 
vyúčtovanie.

2. Zmluvné strany prehlasujú, že berú na vedomie, že všetky ustanovenia tejto zmluvy a podmienky 
zariaďovania záležitostí komisionárom pre komitenta, ako i dohodnutá odmena komisionára 
predstavujú obchodné tajomstvo, ako aj všetky informácie o ktorých sa zmluvné strany dozvedia 
v súvislosti s druhou zmluvnou stranou pri plnení tejto zmluvy a zaväzujú sa neposkytnúť 
predmetné informácie tretej osobe, v prípade ak sa nejedná o informácie, ktoré sa medzitým stali 
všeobecne známymi bez pôsobenia niektorej zo zmluvných strán. Porušenie tejto povinnosti sa 
môže považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.

ČI. VI

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.12.2012.

2. Táto zmluva končí:
- uplynutím doby podľa ustanovenia odseku 1 tohto článku
- výpoveďou zmluvných strán,
- odstúpením od zmluvy.

3. Obe zmluvné stany sú oprávnené túto zmluvu vypovedať písomnou formou.

4. Výpovedná doba je 1 (jeden) mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom bola výpoveď druhej zmluvnej strane doručená.

5. Ku dňu účinnosti výpovede zaniká záväzok komisionára uskutočňovať činnosť, na ktorú sa 
zaviazal. V prípade, že by prerušením tejto činnosti vznikla komitentovi škoda, je komisionár 
povinný upozorniť komitenta aké opatrenie je potrebné urobiť k jej odvráteniu. Ak tieto opatrenia 
nemôže komitent urobiť ani za pomoci iných osôb a požiada komisionára, aby ich urobil sám, je 
komisionár k tomu povinný. •

6. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená od zmluvy odstúpiť v prípade opakovaného 
porušenia alebo zvlášť podstatného porušenia tejto zmluvy.

ČI. VII

1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom exemplári patrí každej zo 
zmluvných strán.

2. Zmluvné strany si zmluvu pozorne prečítali a s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojimi 
podpismi.

V Bratislave, dňa 03.10.2011

komitent komisionár
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