Zmluva o spolupráci pri predaji vstupeniek
č.13/2018/LL/E
uzavretá podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej len „Zmluva“)
__________________________________________________________________________________
Obchodné meno:
IČO:
IČ DPH:
Sídlo:
Korešpondenčná adresa:
Zápis:
Konanie menom spoločnosti:
Bankové spojenie:
Iban:

Zoologická záhrada Bratislava
00 179 710
SK2020801728
Mlynská dolina 1A, 842 27 Bratislava
Mlynská dolina 1A, 842 27 Bratislava
Zriaďovacia listina schválená MZ hl. m. SR Bratislava č.725/2009
z 2.7.2009
Ing. Miloslava Šavelová - riaditeľka
Československá obchodná banka
SK35 7500 0000 0000 2584 9043

(ďalej len „Partner“)
a
Obchodné meno:
IČO:
IČ DPH:
Sídlo:
Korešpondenčná adresa:
Zápis:
Konanie menom spoločnosti:
Bankové spojenie:
Iban:

TICKETMEDIA s.r.o.
50 201 425
SK2120240331
Azalková 8, Bratislava 821 01
Stará Vajnorská 9, Bratislava 831 04
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo:
110194/B
Mgr. Katarína Tóthová, konateľ
Tatra banka, a.s.
SK55 1100 0000 0029 4002 2372

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)
(Partner a Prevádzkovateľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „Zmluvná
strana“)
Článok I
Úvodné ustanovenia
1.

Prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť založená a podnikajúca podľa právnych predpisov
Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je najmä zabezpečenie rezervácie, distribúcie a
predaja Vstupeniek.

2.

Prevádzkovateľ sprostredkúva pre rôznych Organizátorov na základe osobitného Zmluvného
vzťahu predaj Vstupeniek. Prevádzkovateľ je oprávnený prijímať kúpnu cenu za Vstupenky od
Zákazníkov.

3.

Partner je obecná príspevková organizácia zriadená podľa právnych predpisov Slovenskej
republiky, ktorej jedným z predmetom činnosti je prevádzkovanie ZOO v Bratislave.
Článok II
Predmet Zmluvy

1.

Predmetom tejto Zmluvy je, predovšetkým :
a)

záväzok Prevádzkovateľa
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i)
ii)
b)

zabezpečovať v mene a na účet Partnera rezerváciu, distribúciu a predaj Vstupeniek
do ZOO Bratislava Zákazníkom prostredníctvom Systému, vrátane svojich
internetových stránok, predajnej siete
poskytovať Partnerovi s tým súvisiace služby v rozsahu podľa tejto Zmluvy,
predovšetkým propagáciu všetkých akcií konaných v ZOO Bratislava

záväzok Partnera
i)
zaplatiť Prevádzkovateľovi dohodnutú odmenu (províziu)
ii)
uverejniť Logo a odkaz na webovú stránku Prevádzkovateľa na svojej internetovej
stránke

(ďalej len „Predmet zmluvy“).
2.

Táto Zmluva predstavuje zmluvu, ktorou si Zmluvné strany dohodli podmienky spolupráce platné
pre všetky Vstupenky do ZOO Bratislava stanovené Partnerom, pričom podrobné určenie
Vstupeniek bude uvedené v Cenníku Partnera, ktorý je prílohou č. 2 zmluvy.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy, sú
bližšie upravené v Obchodných podmienkach spolupráce Prevádzkovateľa a Partnera, ktoré sú
súčasťou Zmluvy ako Príloha č. 1 (ďalej len „Obchodné podmienky“).
Článok III
Cenník

1.

Partner určí v Cenníku podmienky spolupráce pre ZOO Bratislava, v súlade s podmienkami
dojednanými v tejto Zmluve a v Obchodných podmienkach spolupráce Prevádzkovateľa
a Partnera. Cenník je súčasťou Zmluvy ako príloha č.2. Cenník zašle Partner na
event@ticketmedia.sk

2.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Prevádzkovateľ je povinný v plnom rozsahu akceptovať
podmienky spolupráce pre konkrétne typy vstupeniek , určených v Cenníku Partnera, pričom
partner si vyhradzuje právo počas platnosti tejto zmluvy meniť jednostranne špecifikáciu cenníka.

3.

Partner určí v Cenníku najmä:
a)

b)

špecifikáciu vstupeniek do ZOO Bratislava nasledovnom rozsahu:
i)

dátum a čas (resp. časové obdobie) platnosti vstupenky;

ii)

cenu a špecifikáciu Vstupeniek do ZOO Bratislava, ktoré budú Prevádzkovateľovi k
dispozícii na rezerváciu, distribúciu a predaj Zákazníkom;

Základný popis ZOO Bratislava
Článok IV
Provízia

1.

Pre účely výpočtu Provízie sa konečnou cenou Vstupenky (ďalej len „Konečná cena
Vstupenky“) rozumie cena Vstupenky určená Partnerom v Cenníku

2.

Prevádzkovateľ má za poskytované služby spojené so zabezpečením propagácie, distribúcie,
rezervácie a predaja Vstupeniek do ZOO Bratislava prostredníctvom Systému Zákazníkom, nárok
na províziu vo výške 6% (šesť percent), z Konečnej ceny Vstupenky za každú úspešne
zrealizovanú transakciu prostredníctvom Systému, t.j. za každú Vstupenku rezervovanú
Zákazníkom prostredníctvom Systému a následne Predajcom predanú Zákazníkovi, resp.
Vstupenku predanú Predajcom Zákazníkovi bez predchádzajúcej rezervácie Vstupenky
prostredníctvom Systému (ďalej len „Provízia“).
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3.

Výška Provízie je dohodnutá bez DPH. Prevádzkovateľ ako platca DPH pripočíta k sume Provízie
aj zákonnú sadzbu DPH. Pri DPH sa bude postupovať v zmysle platných právnych predpisov.

4.

Provízia Prevádzkovateľa zahŕňa nasledovné:
a)

akékoľvek náklady Prevádzkovateľa na bannerovú kampaň vstupu do ZOO Bratislava, t.j.
najmä na zobrazenie bannerov na Internetových stránkach Prevádzkovateľa a prezentáciu
vstupu do ZOO Bratislava na Internetových stránkach Prevádzkovateľa;

b)

odmenu a náklady Prevádzkovateľa na splnenie povinnosti Prevádzkovateľa podľa článku
II bod 2 Obchodných podmienok- t.j. povinnosti Prevádzkovateľa vhodným spôsobom
propagovať Partnera, a to v primeranej forme na Internetových stránkach
Prevádzkovateľa.

5.

Prevádzkovateľ má nárok na servisný poplatok vo výške 1,5% za spracovanie transakcie, pri
ktorej bola použitá banková karta prostredníctvom Internetu.

6.

Záväzok Partnera zaplatiť Prevádzkovateľovi Províziu je splnený započítaním podľa článku V bod
6 Obchodných podmienok.
Článok V
Sankcie

1.

Zmluvné strany sú povinné uhradiť druhej strane všetky škody a výdavky, ktoré musel znášať
resp. museli uhradiť tretím osobám v dôsledku práv uplatnených týmito tretími osobami, resp.
v dôsledku porušenia povinnosti Zmluvných strán.

2.

Každá zmluvná strana tejto Zmluvy zodpovedá druhej zmluvnej strane za škodu vzniknutú
porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy, alebo zavineným porušením právnych
predpisov. Zodpovednosti sa strana zbaví, keď bola škoda spôsobená objektívne neodvrátiteľnou
udalosťou, ktorej nemohlo byť zabránené ani pri vynaložení akéhokoľvek úsilia, ktoré možno
požadovať za daných podmienok konkrétneho prípadu (vyššia moc).
Článok VI
Trvanie Zmluvy a jej skončenie

1.

Táto Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú.

2.

Zmluvu možno skončiť:

3.

a)

písomnou dohodou Zmluvných strán;

b)

písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo Zmluvných strán z tejto Zmluvy s výpovednou dobou
v trvaní 3 (troch) mesiacov. Výpovedná doba začína plynúť 1. (prvým) dňom kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej Zmluvnej strane.

Ukončenie tejto Zmluvy akýmkoľvek spôsobom sa nedotýka tých dojednaní, ktoré svojou povahou
majú trvať aj po jej ukončení, predovšetkým nárokov na náhradu škody, zaplatenie zmluvných
pokút, povinnosti chrániť dôverné informácie a obchodné tajomstvo podľa tejto Zmluvy.
Článok VII
Osobitné ustanovenia

1.

Zmluvné strany sú oprávnené bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany:
a)

postúpiť (alebo inak previesť), čiastočne alebo úplne, svoje pohľadávky alebo záväzky voči
druhej zmluvnej strane z tejto Zmluvy (zmluvne, jednostranným úkonom alebo inak);

b)

postúpiť (alebo inak previesť), čiastočne alebo úplne, akékoľvek alebo všetky svoje práva
a akékoľvek alebo všetky svoje povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy (zmluvne,
jednostranným úkonom alebo inak);
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c)
2.

založiť alebo zaťažiť, čiastočne alebo úplne, svoje práva/nároky vyplývajúce z tejto Zmluvy
v prospech tretej osoby (zmluvne, jednostranným úkonom alebo inak).

Zmluvné strany sú oprávnené započítať akékoľvek vzájomné pohľadávky Zmluvných strán
jednostranným prejavom smerujúcim k započítaniu.
Článok VIII
Záverečné ustanovenia

1.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky zmluvy, ktoré vyplývajú z realizácie, výkladu alebo
ukončenia tejto Zmluvy budú riešiť predovšetkým cestou dohody. Ak vyriešenie sporu nie je
možné cestou dohody, Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, vzniknuté z tejto Zmluvy,
vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, sa budú riešiť pred príslušným súdom
Slovenskej republiky.

2.

Táto Zmluva je podpísaná v 2 (dvoch) vyhotoveniach v slovenskom jazyku, z nich každej Zmluvnej
strane prináleží 1 (jedno) vyhotovenie.

3.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia podľa ust. §47 a ods. 1 zák. č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa
Občiansky zákonník v spojení s ust. § 5a zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4.

Ak ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa kedykoľvek stane nezákonným, neplatným
alebo nevykonateľným v akomkoľvek ohľade, zákonnosť a vykonateľnosť zostávajúcich
ustanovení tejto Zmluvy tým nebude dotknutá ani narušená. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú
rokovať o nahradení akéhokoľvek nezákonného, neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia
novými, pričom tieto nové ustanovenia sa budú čo najviac blížiť významu tých nezákonných,
neplatných alebo nevykonateľných ustanovení.

5.

Táto Zmluva sa bude riadiť a interpretovať v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky,
najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka.

6.

Táto Zmluva predstavuje konečný a úplný dohovor Zmluvných strán s ohľadom na Predmet
zmluvy a nahrádza celú korešpondenciu, memorandá, rozhovory a iné oznamy alebo dokumenty,
ktoré sa jej týkali.

7.

Žiadne zmeny, doplnenie, výmazy alebo nahradenia tejto Zmluvy alebo ktorýchkoľvek jej
podmienok nebudú účinné, pokiaľ nebudú v písomnej forme a podpísané každou Zmluvnou
stranou alebo v mene každej Zmluvnej strany.

8.

Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju ako osoby
oprávnené konať a podpisovať vlastnoručne podpísali.

V Bratislave, dňa: 05.09.2018

V Bratislave, dňa: 05.09.2018

Partner:

Prevádzkovateľ:
v.r.

Zoologická záhrada Bratislava
Ing. Miloslava Šavelová - riaditeľka

v.r.
TICKETMEDIA s.r.o.
Mgr. Katarína Tóthová, konateľ
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