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ZMLUVA  
o predávaní knihy „Chlapci z Vŕška“ v kníhkupectve Slnečnica 

uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka 
 
 
Autor knihy:    
meno a priezvisko: Mgr. Michal Ilečko, ľudovoumelecká tvorba 
bytom:   951 42 Zbehy č. 6 
dátum narodenia:   
štátny občan SR 
kontakt:     

 
web:  www.macrame_magic.szm.sk 

(ďalej len „autor knihy“) 
a 
Predajca knihy: 
Obchodné meno:  Správa majetku Sereď, s.r.o. 
sídlo: Nám. Republiky 1176/10, 926 01 Sereď 
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 28462/T 
zastúpený: Mgr. Ing. Daniela Vargová, konateľka 
kontakt: sms.konatel@gmail.com 
IČO: 46439773 
DIČ: 2820006002 
IČ DPH: SK2820006002 
(ďalej len „predajca“) 
 
(ďalej spolu aj „zmluvné strany“) 
 
sa dohodli na uzatvorení zmluvy za nasledovných podmienok: 
 

Článok l. 
Preambula 

1. Autor knihy vytvoril knihu „Chlapci z Vŕška“(ďalej len „kniha“).  
2. Predajca  prevádzkuje kníhkupectvo Slnečnica na adrese D. Štúra 759/35, 926 01 Sereď.  
 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je dohoda o predávaní knihy  v kníhkupectve Slnečnica. 
 

Článok III. 
Kúpna cena 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že predajca  zaplatí autorovi knihy  kúpnu cenu  10 EUR za 
1 ks predanej knihy. 
 

Článok IV. 
Realizácia predaja knihy 

1. Autor knihy dňom podpisu tejto zmluvy odovzdá predajcovi 10 ks knihy do  
kníhkupectva Slnečnica. Zúčastnené strany svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzujú 
odovzdanie a prevzatie uvedeného počtu kníh. 
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2. Zmluvné strany sa dohodli, že predajca bude knihu predávať v kníhkupectve Slnečnica   
po dobu trvania tejto zmluvy za maximálnu cenu 14,30 EUR/ks. Maximálna predajná 
cena je vrátane DPH a je konečná. 
 

Článok V. 
Splatnosť kúpnej ceny a spôsob úhrady kúpnej ceny 

1. Vždy do piateho dňa v mesiaci po ukončení kvartálu, v ktorom predajca predával knihu 
v kníhkupectve Slnečnica, zaplatí predajca autorovi knihy sumu, ktorá je určená ako 
násobok kúpnej ceny a  počtu predaných kníh v danom kvartáli. 

2. O počte predaných kníh a celkovej vyplatenej sume autorovi knihy v danom kvartáli 
vystaví predajca výdavkový pokladničný doklad. 

3. V prípade ak predajca v danom kvartáli nepredá ani jeden kus knihy telefonicky 
informuje o uvedenej skutočnosti autora knihy.  

4. Ak predajca nepredá v kníhkupectve Slnečnica ani jeden kus knihy po dobu šiestich 
mesiacov nasledujúcich po sebe, vráti nepredané množstvo kníh autorovi knihy do 
piateho dňa v mesiaci nasledujúceho po uplynutí šiesteho mesiaca, v ktorom sa nepredal 
ani jeden kus knihy. 
 

Článok VI. 
Doba trvania zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa podpisu tejto zmluvy zmluvnými 
stranami až do doby  úhrady kúpnej ceny autorovi knihy za posledný kvartálny predaj 
knihy. 

 
Článok VII. 

Prechodné a záverečné ustanovenia 
1. Táto zmluva môže byť akokoľvek menená a doplňovaná iba formou písomných 

dodatkov odsúhlasených oboma zmluvnými stranami.  
2. Skutočnosti výslovne neuvedené v tejto zmluve sa riadia Občianskym zákonníkom č. 

40/1964 Zb. v platnom znení.  
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a stáva sa 

účinnou nasledujúcim dňom po jej zverejnení na webovom sídle predajcu. Povinnosť 
zmluvu zverejniť vyplýva z ustanovenia §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v platnom znení. 

4. Je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých po jednom obdrží každá zo zmluvných 
strán.  

 
 
V Seredi dňa 8.9.2017 

 
 
 
Autor knihy            Predajca 
 
 

............................................    .................................................... 
          Mgr. Michal Ilečko                             Správa majetku Sereď, s.r.o. 

Mgr. Ing. Daniela Vargová, konateľka 




