
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI PREDAJI ONLINE VSTUPENIEK č. 1/2021 

uzatvorená podľa $ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

medzi týmito zmluvnými stranami: 

Príspevková organizácia: Mestské kultúrne stredisko 

IČO: 00045543 
DIČ: 2021139318 
Sídlo: Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo 

Zastúpená: Mgr. Andrea Illés Kósik, riaditeľka 

Kontaktná osoba a e-mail: stefan.misik(dfilakovo.sk 

Bankové spojenie: VUB, a.s., pobočka Fiľakovo 

IBAN: SK77 0200 0000 0044 9443 8659 

(ďalej len „ Prevádzkovateľ“) 

Príspevková organizácia: Hradné múzeum vo Fiľakove 

IČO: 420 13 241 
DIČ: 202 251 1590 
Sídlo: Hlavná 14, 984 01 Fiľakovo 

Zastúpená: Ing. Valéria Budaiová, zastupujúca riaditeľka 

Kontaktná osoba a e-mail: muzeum (0hradfilakovo.sk 

Bankové spojenie: VUB, a.s., pobočka Fiľakovo 

IBAN: SK28 0200 0000 0044 7571 8153 

(ďalej len ,„ Partner“) 

1. Účel a predmet zmluvy 

1.1. Účelom tejto zmluvy je úprava podmienok, za ktorých sa budú a predávať Online 

vstupenky na podujatie: XXI. Fiľakovské hradné hry, dňa 19.9.2021 o 14:00 hod. na 

hradnom nádvorí Fiľakovského hradu, prostredníctvom systému Ticketware (ďalej len 

Systém), ako i podmienok, za ktorých Prevádzkovateľ zabezpečí online predaj týchto 

vstupeniek prostredníctvom Systému. 

1.2. Predmetom tejto zmluvy je na jednej strane záväzok Prevádzkovateľa vyvíjať činnosť 

smerujúcu k distribúcii Online vstupeniek na podujatie Odberateľom prostredníctvom 

Systému, vrátane svojich internetových stránok, zabezpečovať v mene a na účet 

Partnera online predaj vstupeniek Odberateľom a poskytovať Partnerovi s tým 

súvisiace služby a na strane druhej záväzok Partnera zaplatiť Prevádzkovateľovi za 

túto jeho činnosť dohodnutú odmenu. 

2. Definícia pojmov 

2.1. „Systém“ je informačný a rezervačný systém, majúci charakter počítačového 

programu prevádzkovaného Prevádzkovateľom alebo treťou osobou v zmluvnom 

vzťahu s Prevádzkovateľom, ktorý umožňuje a je určený na distribúciu, rezerváciu



2.2. 

2.3, 

2.4. 

S. 

2.6. 

Šab:s 

4.1. 

Bud. 

3.2. 

3.3, 

a predaj Online vstupeniek na verejné predstavenia, podujatia a spoločenské akcie 

kultúrneho alebo športového charakteru, ako aj iné činnosti súvisiace s organizáciou 

týchto podujatí, a to prostredníctvom siete internet. 

„Prevádzkovateľ“ je subjekt, ktorý v mene a na účet Partnera zabezpečuje distribúciu 

a predaj Online vstupeniek na Podujatia prostredníctvom Systému. 

„Partner“ je osoba, ktorá organizuje podujatie: XXI. Fiľakovské hradné hry. 

„Odberateľ“ je tretia osoba — záujemca o Online vstupenku/y na Podujatie. 

„Majiteľ vstupenky“ je tretia osoba, ktorá si zakúpila Online vstupenku. 

„Online vstupenka“ je cenina a potvrdenie zakúpené cez informačný a rezervačný 

systém Prevádzkovateľa umožňujúce jej Majiteľovi za jednorazový poplatok 

(spravidla jednorazový) vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená. Online vstupenka 

je platná len na Podujatie, na ktoré bola zakúpená a nie je možné ju použiť na iné 

Podujatie. 

3. Charakteristika akcie a forma spolupráce 

Partner, ktorý realizuje Podujatie azabezpečuje online predaj vstupeniek 

prostredníctvom Systému Prevádzkovateľa je povinný zaslať všetky informácie 

týkajúce sa Podujatia, potrebné na realizáciu predaja arezervácie vstupeniek 

elektronickou formou Prevádzkovateľovi. Partner prehlasuje, že má s účinkujúcimi 

zmluvne dohodnutú spoluprácu, t.j. organizovať Podujatie, ktoré zadáva 

Prevádzkovateľovi na online predpredaj vstupeniek prostredníctvom Systému. 

Prevádzkovateľ má na základe tejto zmluvy exkluzívne práva na rezerváciu a predaj 

Online vstupeniek na Podujatie prostredníctvom internetu alebo predajnej siete 

fungujúcej na báze prepojenia prostredníctvom internetu. 

4. Forma vstupeniek 

Pre predaj vstupeniek prostredníctvom Systému sú využívané: Online vstupenky 

s čiarovými kódmi. 

5. Odmena Prevádzkovateľa a platobné podmienky 

Prevádzkovateľ má za zabezpečenie distribúcie, rezervácie a predaja Online 

vstupeniek na Podujatie prostredníctvom Systému nárok na odmenu vo výške 4 % z 

koncovej ceny Online vstupenky za každú úspešne zrealizovanú transakciu 

prostredníctvom Systému. Odmena je dohodnutá bez DPH. 

Za cenu Online vstupenky sa na účely výpočtu odmeny považuje koncová cena 

vstupenky znížená o prípadné dodatočné zľavy poskytované Partnerom. 

Partner sa zaväzuje uhradiť Prevádzkovateľovi zmluvne dohodnutú odmenu a/alebo 

náklady/poplatky na základe faktúry vystavenej Prevádzkovateľom a dodanej 

Partnerovi. Podkladom pre vystavenie faktúry na odmenu Prevádzkovateľa bude 

vyúčtovanie predaných Online vstupeniek na Podujatie — vyúčtovací protokol,
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zostavený na základe vyhodnotenia sledovaných údajov evidovaných Systémom, ktorý 

je Prevádzkovateľ povinný vyhotoviť najneskôr súčasne s vystavením faktúry. 

Faktúry vystavené Prevádzkovateľom podľa tejto zmluvy musia obsahovať všetky 

náležitosti stanovené právnymi predpismi. Faktúry budú splatné ku dňu ich vystavenia 

a spravidla uhradené formou zápočtu odmeny alebo nákladov/poplatkov 

Prevádzkovateľa voči finančným prostriedkom zodpovedajúcim kúpnej cene 

predaných Online vstupeniek. Ak nebude príslušná faktúra obsahovať všetky zákonné 

náležitosti, je Partner oprávnený vrátiť ju Prevádzkovateľovi a vyžadovať jej 

doplnenie. 

6. Vyúčtovanie prijatých finančných prostriedkov 

Prevádzkovateľ je povinný do 20 pracovných dní po skončení vystaviť Partnerovi 

konečný vyúčtovací protokol, na základe ktorého partner vystaví Prevádzkovateľovi 

faktúru za predané Online vstupenky. 

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, berú na vedomie a súhlasia, že Prevádzkovateľ 

je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči Partnerovi na 

úhradu akýchkoľvek odmien a nákladov/poplatkov Prevádzkovateľa vrátane 

pohľadávky, ktorá ešte nie je splatná. 

7. Doba platnosti zmluvy 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 1.10.2021. 

Túto zmluvu je možné pred uplynutím dohodnutej doby platnosti ukončiť iba: 

e písomnou dohodou zmluvných strán: 

e písomným odstúpením Prevádzkovateľa v prípade hrubého porušenia zmluvy zo 

strany Partnera. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia Partnerovi, 

e písomným odstúpením Partnera v prípade hrubého porušenia zmluvy zo strany 

Prevádzkovateľa. — Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia 

Prevádzkovateľovi: 

8. Záverečné ustanovenia 

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu poslednou zo zmluvných 

strán. 

Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné realizovať len vo forme 

písomných dodatkov k tejto zmluve, podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

Zmluvné strany prehlasujú, že údaje uvedené v tejto zmluve sú pravdivé a 

platné/aktuálne. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Partner nie je bez vopred 

daného písomného súhlasu Prevádzkovateľa postúpiť alebo previesť akékoľvek práva 

a /alebo záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretí subjekt. Partner taktiež nie je,



pokiaľ táto zmluvy neustanovuje inak, oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek 

svoju pohľadávku voči pohľadávke Prevádzkovateľa. 

8.4. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, vrátane práv a povinností v nej 

výslovne neuvedených, sa riadia Obchodným zákonníkom, ako 1 ďalšími všeobecne 

záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

8.5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 

8.6. Zmluvné strany tejto zmluvy prehlasujú, že sa oboznámili s jej obsahom, že vyjadruje 

ich pravú a slobodnú vôľu, a že táto zmluva nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy, resp. 

podpisy svojich oprávnených zástupcov. 

Vo Fiľakove, dňa: 06.09.2021 Vo Fiľakove, dňa 06.09.2021 

Za Prevádzkovateľa: Za Partnera: 

Mestské kultúrne stredisko
 

Námestie slobody 30 

986 01 Fiľakovo i 

1ČO: 00045543 DIČ: 2021139318 

nm VAV O O EO Č O 

Mgr. Andrea Illés Kósik Ing. Valéria Budaiová 

riaditeľka MsKS zastupujúca riaditeľka HMF


