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

 

medzi 

Dodávateľom: Pilot 
Adresa : Adámiho 2, 84105, Bratislava, Slovenská republika,   
V zastúpení: Lýdia Pribišová ,tel.0918124840, e-mail: Lydia@flashartonline.com 
IČO: 42265959  

a 
Predajcom: Považská galéria umenia v Žiline 
Adresa: Štefánikova 2, 010 01 Žilina,   
V zastúpení: Mgr. Milan Mazúr, riaditeľ PGU 
Kontaktná osoba:Elena Čečková,tel.041/5622522,e-mail: ececkova@vuczilina.sk 
 
 

 Predmetom zmluvy je predaj časopisu Flash Art Czech and Slovak Edition v roku 2017 
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1. Dohodnutá zmluvná cena je stanovená na celkovú pevnú predajnú cenu aktuálneho vydania 
časopisu Flash Art CS   5, 50 € pričom predajca má nárok na 1,00 € a dodávateľ na 4,50 € z každého 
kusu predaného časopisu.  

 
2. Dohodnutá zmluvná cena starších / neaktuálnych čísel   (čísla 37-41) časopisu Flash Art CS,  je 
stanovená na celkovú pevnú predajnú cenu 3,50 €, pričom predajca má nárok na 1,00  € a dodávateľ  
na 2,50 € z každého kusu predaného časopisu Flash Art CS . 
 
3. Predajca sa zaväzuje informovať dodávateľa o stave prodaj a vyúčtovanie predaných časopisov za 
kalendárny rok 2017 zašle najneskôr 11.12.2018 na adresu lydia@flashartonline.com. 
 
4. Dodávateľ sa zaväzuje predajcovi  vystaviť faktúru v sume predaných výtlačkov.  

 
5. Predajca  môže rozdať záujemcom  66 ks starších čísel  ( čísla 11-36) časopisu Flash Art CS, a to:  
 
FLASH ART č.11/2012                 2 ks  FLASH ART č.35  9 ks 
FLASH ART č.13   1 ks  FLASH ART č.36  7 ks 
FLASH ART č.15   2 ks 
FLASH ART č.16   2 ks 
FLASH ART č.17   2 ks 
FLASH ART č.18   4 ks 
FLASH ART č.19-20                1 ks 
FLASH ART č.21   3 ks 
FLASH ART č.22   3 ks 
FLASH ART č.23-24  3 ks 
FLASH ART č.25   4 ks 
FLASH ART č.26          3 ks 
FLASH ART č.27   2 ks 
FLASH ART č.28-29                3 ks 
FLASH ART č.2/2013  4 ks 
FLASH ART č.30/2014  2 ks 
FLASH ART č.31/2014  2 ks 
FLASH ART č.32-33/2014  7 ks 
FLASH ART č.34   8ks 
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6.Čas plnenia:októbe 2017 – december 2018 
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7.Ostatné dojednania 
Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať obchodné tajomstvo a nepoužijú tieto informácie na 
iné zmluvné účely. 

 

Záverečné ustanovenia 
-4- 

 
8.Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch Zmluvných strán 
a uzatvára sa na dobu neurčitú. Vypovedať ju môže, ktorákoľvek strana bez udania dôvodov písomnou 
formou s výpovednou lehotou 30 dní. 
 
9.Obidve zmluvné strany môžu túto Zmluvu vypovedať s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane. 
 
10.Osoby, ktoré podpisujú túto Zmluvu vyhlasujú ,že sú oprávnené konať v mene Zmluvnej strany a túto 
Zmluvnú stranu zaväzovať. 
 
11.Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom exemplári patrí každej zo 
zmluvných strán. 
 
12.Zmluvné strany si Zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju potvrdzujú 
vlastnoručnými podpismi. 
 
 
 
 

 
V Bratislave,        V Žiline  
 
 
 
 
 
      
 dodávateľ                         predajca 
 


