ZMLUVA O SPROSTREDKOVANÍ PREDAJA VSTUPENIEK číslo 26/2018
(ďalej len "Zmluva")
uzatvorená podľa §642 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi zmluvnými stranami:
Sprostredkovateľ:
Názov organizácie:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný v:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
BIC (SWIFT):
v zastúpení :

Trnava Tourism
Hospodárska 33, 917 01 Trnava
42288924
2023490348
SK2023490348
Zapísaná v Registri OOCR vedenom Ministerstvo dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR pod č. 09366/2012/SCR a Živnostenskom
registri Okresného úradu v Trnave pod č. Ž.R.:250-31974
Tatra banka, a.s.

TATRSKBX
Ing. Michaela Potočárová, zastupujúca výkonná riaditeľka
Michal Praj, manažér TIC - Región Trnava

(ďalej len "Sprostredkovateľ")
a
Záujemca:
Názov organizácie:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC (SWIFT):
v zastúpení :

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Hlavná 17, 917 01 Trnava
00598135
2021190963
SK2021190963

SUBASKBX
Ing. Martin Turčan, riaditeľ

(ďalej len "Záujemca")
Sprostredkovateľ a Záujemca sa ďalej spoločne označujú aj ako Zmluvné strany

1.

I.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán, ako aj určenie zmluvných
podmienok pri záväzku Sprostredkovateľa zariadiť vo vlastnom mene na účet Záujemcu predaj
vstupeniek na podujatie „Štyri adventné koncerty – Trnki, Horehronskí chlopi, Mária Čírová“
(podľa prílohy, ktorou je odovzdávací protokol), ktoré sa má podľa vlastného vyjadrenia Záujemcu
konať (dátum) 2.12.2018, 8.12.2018 a 15.12.2018 (podľa prílohy, ktorou je odovzdávací protokol) a
záväzku Záujemcu dodať predmet sprostredkovania (ďalej len "vstupenky") a poskytnúť/uhradiť
Sprostredkovateľovi dohodnutú odmenu za sprostredkovanie predaja vstupeniek podľa tejto Zmluvy.

1

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

1.

2.

II.
Podmienky predaja
Záujemca na vlastné náklady zabezpečí tlač vstupeniek, ktoré dodá Sprostredkovateľovi na predaj.
Sprostredkovateľ v zastúpení manažérom Turistického informačného centra – Región TRNAVA je
povinný prepočítať počet odovzdaných vstupeniek a zapísať zistený stav do odovzdávacieho
protokolu, ktorý sú povinné podpísať obe Zmluvné strany a ktorý sa jeho podpisom Zmluvnými
stranami stáva je neoddeliteľnou prílohou (súčasťou) tejto Zmluvy. Počas trvania Zmluvy sa môžu
Zmluvné strany dohodnúť na dodaní ďalších vstupeniek Záujemcom k predaju Sprostredkovateľovi
na podujatie dohodnuté v tejto Zmluve, pričom pri odovzdávaní vstupeniek Sprostredkovateľovi sa
postupuje podľa predchádzajúcej vety. Za Záujemcu odovzdávací protokol podpisuje a je
zodpovedný za prebratie, odovzdanie a zúčtovanie
Meno a priezvisko:
Mgr. Ján Novák
Telefonický kontakt:
033 / 32 36 443
E-mail:
jan.novak@skasz.trnava.sk
Za Sprostredkovateľa odovzdávací protokol podpisuje a je zodpovedný za prebratie, odovzdanie a
zúčtovanie:
Meno a priezvisko:
Michal Praj
Telefonický kontakt:
0915 696 979
E-mail:
manazer.tic@trnavatourism.sk
Predaj vstupeniek bude Sprostredkovateľ uskutočňovať na predajnom mieste: Turistické informačné
centrum – Región TRNAVA, Trojičné námestie 1, 917 01 Trnava,
Sprostredkovateľ zabezpečí (sprostredkuje) predaj vstupeniek tretím osobám za cenu uvedenú na
vstupenkách a po dobu trvania tejto Zmluvy.
Záujemca zodpovedá, že dodá vstupenky Sprostredkovateľovi riadne a včas. Za súlad vstupeniek s
platnými právnymi predpismi zodpovedá Záujemca.
Za účelom zaradenia vstupeniek do predaja prostredníctvom predajného miesta Sprostredkovateľa
sa Záujemca zaväzuje uhradiť Sprostredkovateľovi jednorazový systémový poplatok vo výške 0,EUR, slovom: nula euro (ďalej len "poplatok") bez DPH, čím nie je dotknuté právo Sprostredkovateľa
na ďalšiu dohodnutú odmenu/odplatu podľa tejto Zmluvy. Záujemca uhradí Sprostredkovateľovi
dohodnutý poplatok na základe faktúry vystavenej Sprostredkovateľom po podpise Zmluvy
Zmluvnými stranami na účet Sprostredkovateľa uvedený vo faktúre, ktorej splatnosť je 7 dní od
vystavenia faktúry. Nárok na zaplatenie jednorazového systémového poplatku podľa tohto odseku
ostávať Sprostredkovateľovi zachovaný bez ohľadu na spôsob/dôvod skončenia tejto Zmluvy.
Sprostredkovateľ nezodpovedá za množstvo (počet) predaných vstupeniek a nie je povinný vyvíjať
akékoľvek aktivity smerujúce k predaju/podpore predaja vstupeniek, pokiaľ sa nedohodnú Zmluvné
strany písomne výslovne inak touto Zmluvou alebo osobitnou dohodou.
Záujemca má právo informovať sa o stave predaja vstupeniek, pričom Sprostredkovateľ je povinný
mu túto informáciu na požiadanie Záujemcu poskytnúť.
Sprostredkovateľ je povinný nakladať s predmetom sprostredkovania (vstupenkami) s náležitou
starostlivosťou, aká sa vyžaduje od predajcu a zabezpečiť jeho nevyhnutnú ochranu pred
znehodnotením alebo odcudzením.
III.
Spôsob propagácie
Sprostredkovateľ vystupuje výlučne ako predajné miesto. Nie je povinný akýmkoľvek spôsobom
zabezpečiť propagáciu daného podujatia, ktorého sa predaj dohodnutých vstupeniek týka, ani sa
podieľať na propagačnej kampani takéhoto podujatia.
Záujemca sám realizuje na svoje náklady a nebezpečenstvo vo svojej réžii propagačnú kampaň
zameranú na podporu predaja vstupeniek. Predajné miesto záujemca v propagačnej kampani
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uvádza buď v plnom znení „Turistického informačného centra – Región TRNAVA, Trojičné námestie
1, 917 01 Trnava“ alebo v skratke „TIC – Región TRNAVA“.
Sprostredkovateľ môže zabezpečiť propagáciu zmluvného podujatia spôsobom a podľa svojich
priestorových možností a na miestach na to vyhradených, len za podmienok, na ktorých sa Zmluvné
strany výslovne v tejto Zmluve alebo osobitne písomne dohodnú.
V prípade záujmu dodá Záujemca 1 ks propagačného plagátu k danému podujatiu do Turistického
informačného centra – Región TRNAVA, Trojičné námestie 1, 917 01 Trnava. Z dôvodu
obmedzených priestorových možností Sprostredkovateľa sa ohraničuje veľkosť plagátu na formát
A4 až A3 a doba vystavenia plagátu maximálne 2 týždne pred termínom konania zmluvného
podujatia, čo nevylučuje právo Sprostredkovateľa z kapacitných dôvodov (obmedzených
priestorových možností) odmietnuť umiestnenie propagačného plagátu k danému podujatiu do
Turistického informačného centra - Región Trnava.
Táto Zmluva nezaväzuje Sprostredkovateľa k tomu, aby vyvíjal inú činnosť zameranú na propagáciu
a prezentáciu podujatia, okrem sprostredkovanie predaja vstupeniek podľa tejto Zmluvy.
IV.
Spôsob zúčtovania a platobné podmienky
Záujemca sa zaväzuje zaplatiť Sprostredkovateľovi za jeho činnosť (predaj vstupeniek) podľa tejto
Zmluvy províziu (odplatu) vo výške 5 % z celkovej čiastky získanej z predaja vstupeniek
Sprostredkovateľom pre Záujemcu, ktoré Záujemca na základe tejto Zmluvy dodá
Sprostredkovateľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že Záujemca nebude požadovať od
Sprostredkovateľa akúkoľvek hotovosť nadobudnutú z predaja vstupeniek počas prebiehajúceho
predaja vstupeniek, prípadne do skončenia doby trvania tejto Zmluvy. Sprostredkovateľ má nárok
na zaplatenie provízie (odplaty) podľa odseku 1. tohto článku bez ohľadu na spôsob/dôvody
skončenia predaja vstupeniek Sprostredkovateľom pre Záujemcu podľa tejto Zmluvy. Uvedené v
predchádzajúcej vete sa netýka skončenia Zmluvy výpoveďou Sprostredkovateľom bez uvedenia
dôvodu.
Zmluvné strany sa dohodli, že najneskôr do 5 (päť) pracovných dní po skončení predaja všetkých
vstupeniek, alebo po skončení trvania tejto Zmluvy, čo závisí od toho, ktorá z týchto dvoch
uvedených podmienok (predpokladov) nastane skôr, je Sprostredkovateľ povinný vyúčtovať predaný
predmet sprostredkovanie podľa tejto Zmluvy (vstupenky) formou písomného interného zúčtovacieho
dokladu a Záujemcu mailom (uvedeným v čl. II ods. 1 tejto zmluvy) vyzvať k prevzatiu tohto
interného zúčtovacieho dokladu a nepredaných vstupeniek. Záujemca je povinný sa najneskôr do 7
pracovných dní od výzvy Sprostredkovateľa podľa predchádzajúcej vety dostaviť k
Sprostredkovateľovi na adresu: Trojičné námestie č. 1, Trnava, resp. adresu uvedenú vo výzve
Sprostredkovateľa za účelom podpisu interného zúčtovacieho dokladu a prevzatiu nepredaných
vstupeniek; po uplynutí tohto termínu Sprostredkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu na
nepredaných vstupenkách, alebo ich zničenie, stratu, či znehodnotenie. Adresou v zmysle
predchádzajúcej vety môže byť len adresa, kde majú byť vstupenky podľa tejto Zmluvy predávané,
alebo adresa sídla Sprostredkovateľa. Ak sa Záujemca nedostaví k Sprostredkovateľovi do
dohodnutého termínu a miesta za účelom prevzatia interného zúčtovacieho dokladu a prevzatia
nepredaných vstupeniek, je Sprostredkovateľ oprávnený zaslať Záujemcovi interný zúčtovací doklad
a nepredané vstupenky poštou, čím sa bude považovať za splnenú povinnosť Sprostredkovateľa
vyúčtovať dohodnutý predmet sprostredkovania (vstupenky) a vrátiť nepredané vstupenky
Záujemcovi. Na doručovanie podľa predchádzajúcej vety sa primerane vzťahujú v tejto Zmluve
dohodnuté ustanovenia o doručovaní.
Zmluvné strany sa dohodli, že Záujemcovi bude uhradená (vyplatená) čiastka zodpovedajúca počtu
predaných vstupeniek Sprostredkovateľom pre Záujemcu podľa tejto Zmluvy, ktorá bude znížená o
čiastku zodpovedajúcu provízii (odplate) vypočítanej podľa odseku 1. tohto článku a dane z pridanej
hodnoty (DPH) vo výške ustanovenej platnými právnymi predpismi v čase zdaniteľného plnenia.
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Čiastka predstavujúca nárok Sprostredkovateľa na províziu (odplatu) vypočítaná podľa odseku 1
tohto článku bude započítaná s čiastkou zistenou (vypočítanou) podľa predchádzajúcej vety dňom,
kedy Sprostredkovateľ vystaví interný zúčtovaní doklad v zmysle odseku 2 tohto článku. Provízia
(odplata) bude Sprostredkovateľom zúčtovaná riadnym daňovým dokladom (faktúrou), ktorú
Sprostredkovateľ predloží, prípadne zašle Záujemcovi.
Čiastku vypočítanú (zistenú) podľa odseku 3 tohto článku, ktorá má byť Záujemcovi vyplatená v
zmysle odseku 3 tohto článku, Sprostredkovateľ vyplatí Záujemcovi na jeho účet uvedený v úvode
(záhlaví) tejto Zmluvy najneskôr do 14 dní od prevzatia interného zúčtovacieho dokladu Záujemcom
v zmysle odseku 2. tohto článku.
Ak sa z akéhokoľvek dôvodu zruší podujatie, ktorého sa predaj vstupeniek týka, je Záujemca
povinný na vlastné náklady a nebezpečenstvo zabezpečiť vrátenie peňazí tretím osobám, ktorým
boli vstupenky podľa tejto Zmluvy predané.
Ku každej platbe medzi Zmluvnými stranami podľa tejto zmluvy bude pripočítaná daň z pridanej
hodnoty (DPH) účtovaná (stanovená) platnými právnymi predpismi, ak to platné právne predpisy
ustanovujú.
V.
Doba trvania Zmluvy
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 7.11.2018 do 29.12.2018, najneskôr však do vypredania
vstupeniek a ich vyúčtovania podľa tejto Zmluvy, pokiaľ počas trvania tejto Zmluvy Záujemca nedodá
Sprostredkovateľovi na predaj ďalšie vstupenky týkajúce sa podujatia uvedeného v tejto Zmluve.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami.
Túto Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou Zmluvných strán.
Zmluvné strany sú oprávnené túto Zmluvu vypovedať aj bez uvedenia dôvodu. V prípade výpovede,
ktorá musí byť písomná, je výpovedná lehota 14 dní a začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po
dni, v ktorom bola výpoveď doručená Zmluvnej strane, ktorej je adresovaná.
Zmluvné strany sú oprávnené od tejto Zmluvy kedykoľvek čiastočne alebo v celom rozsahu odstúpiť.
Zrušiť predaj vstupeniek počas trvania Zmluvy môže Záujemca len odstúpením od Zmluvy,
doručeným Sprostredkovateľovi, pokiaľ sa nedohodnú Zmluvné strany inak. Zmluva zaniká
doručením písomného odstúpenia od Zmluvy, v ktorom je obsiahnutá vôľa niektorej zo Zmluvných
strán od Zmluvy odstúpiť, druhej Zmluvnej strane, ktorej je adresované.
Zánik tejto Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením tejto Zmluvy, nároku
na zmluvnú pokutu alebo úroky z omeškania, ktoré vznikli za trvania tejto Zmluvy, nemá vplyv na
platnosť a účinnosť Zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva a voľby zákona, riešenia sporov
Zmluvných strán a iných zmluvných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle alebo vzhľadom na
svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto Zmluvy.
VI.
Komunikácia Zmluvných strán
Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek oznámenie, požiadavka, súhlas alebo akákoľvek iná ich
komunikácia vyplývajúca z tejto Zmluvy (ďalej ako „Oznámenie“) musí byť uskutočnené v písomnej
forme a musí byť tej Zmluvnej strane, ktorej je určené, doručené osobne, alebo doporučeným listom
prostredníctvom pošty, pokiaľ z tejto Zmluvy nevyplýva iná forma (spôsob) komunikácie, alebo sa
nedohodnú Zmluvné strany inak.
Adresou pred pre doručovanie podľa tejto Zmluvy je na strane Sprostredkovateľa jeho adresa
uvedená v záhlaví (úvode) tejto Zmluvy a na strane Záujemcu jeho adresa uvedená v záhlaví
(úvode) tejto Zmluvy.
Oznámenie doručované osobne sa považuje za doručené momentom prevzatia oproti podpisu
takéhoto Oznámenia Zmluvnou stranou, ktorej je určené.
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Oznámenie doručované doporučeným listom prostredníctvom poštového podniku (pošty) sa bude
považovať za doručené jeho prevzatím adresátom. Oznámenie sa považuje za doručené adresátovi
aj dňom, keď sa vráti odosielateľovi ako nedoručené adresátovi z akéhokoľvek dôvodu. Odoslanie
Oznámenia podľa odseku 4. tohto článku sa preukáže predložením podacieho lístku. Fikcia
doručenia sa uplatní bez ohľadu, či sa adresát Oznámenia dozvedel o jeho obsahu.
Oznámenie doručovaním mailom sa považuje za doručené jeho odoslaním na mailovú adresu
adresáta, uvedenú v tejto Zmluve. Fikcia doručenia sa uplatní bez ohľadu, či sa adresát Oznámenia
dozvedel o jeho obsahu.
VII.
Osobitné a Záverečné ustanovenia
Uzatvorením (podpisom) tejto Zmluvy nie je vylúčené/obmedzené právo/nárok Sprostredkovateľa
predávať vstupenky pre akúkoľvek tretiu osobu.
Všetky zmeny, dodatky a prílohy k tejto dohode sú platné výlučne v písomnej forme a v znení
odsúhlasenom a potvrdenom oboma zmluvnými stranami.
Ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neskôr neplatným, alebo sčasti neplatným, alebo
nezákonným, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy; miesto takýchto
ustanovení Zmluvy a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá sa, pokiaľ je to možné, čo
najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy.
Akékoľvek zrieknutie sa práva nenadobudne účinnosť, pokiaľ nebude doložené písomnou formou.
Zrieknutie sa určitého práva nepredstavuje zrieknutie sa akéhokoľvek ďalšieho práva z tejto Zmluvy.
Zmluva je vypracovaná v dvoch (2) exemplároch, po podpise tejto Zmluvy obdrží každá Zmluvná
strana jeden exemplár tejto Zmluvy.
Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali, s jej obsahom sa zoznámili a súhlasia s ním, že
Zmluva bola uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite a vážne, že nebola
uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo svojim podpisom potvrdzujú.
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Správy
kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, ktorým je internetová stránka Správy kultúrnych
a športových zariadení mesta Trnava.

V Trnave dňa 7.11.2018

.........................................................
Sprostredkovateľ
Michal Praj
manažér Turistického informačného centra

.........................................................
Záujemca
Ing. Martin Turčan
riaditeľ

.........................................................
Sprostredkovateľ
Ing. Michaela Potočárová
zastupujúca výkonná riaditeľka Trnava Tourism
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