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Zmluva č. 5/2019
o spolupráci pri predaji vstupeniek
uzatvorená podľa § 642 a nasl. § 269 ods. 2 zák.č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov
Čl. 1
Zmluvné strany
Zmluvná strana č. 1
Občianske združenie Klub priateľov muzikálu
Adresa: Somolického 418/4, 96001 Zvolen,
IČO: 50944011
v zastúpení Jánom Kubišom ,
a
Zmluvná strana č. 2 :
Mestské kultúrne stredisko Sliač
Kúpeľná 11, 962 31 Sliač
IČO 00516902
DIČ: 2021285068
v zastúpení Renátou Šeniglovou , riaditeľkou
Bankové spojenie : IBAN: SK69 7500 0000 0040 0801 0674
Čl. 2
Predmet zmluvy
2.1. Touto zmluvou sa zmluvná strana č. 2 zaväzuje, že zabezpečí pre zmluvnú stranu
č.1 predaj vstupeniek na Sliačsky kúpeľný ples, ktorý sa uskutoční 16.2.2019
v Spoločenskej Dvorane Kúpeľov Sliač.
2.2. Predaj vstupeniek bude zmluvná strana č.2 uskutočňovať v Mestskom kultúrnom
stredisku Sliač , ul. Kúpeľná 11.
2.3. Predaj vstupeniek bude prebiehať v termíne od uzatvorenia tejto zmluvy do 10.2.2019.
Čl. 3
Podmienky predaja
3.1. Zmluvná strana č. 1 dodá vstupenky ktoré dodá do predaja na vyššie uvedené predajné
Miesto najneskôr v deň podpísania zmluvy. Fyzické prevzatie vstupeniek písomne
potvrdí zástupca zmluvnej strany č. 2 v preberacom protokole .
3.2. Zmluvná strana č 2. zabezpečí predaj vstupeniek tretím osobám za cenu určenú zmluvnou
stranou č.1 a to 49,€, 59,-€ a 69,-€.
3.3. Zmluvná strana č 2. je povinná zabezpečiť, aby vstupenky boli predávané podľa pokynov
záujemcu.
3.4. Zmluvná strana č. 1 sa zaväzuje zaplatiť za predaj vstupeniek sprostredkovateľovi
províziu vo výške: 0,5 % z ceny predaných vstupeniek.
3.5. Zmluvná strana č.2 sa zaväzuje priebežne informovať zmluvnú stranu č. 1 na základe jeho
požiadavky o stave predaja vstupeniek.
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Čl. 4
Podmienky zúčtovania
4.1. Zúčtovanie predaja vstupeniek sa uskutoční ihneď po skončení predajného obdobia
najneskôr však do 20.2.2019.
4. 2. V termíne uvedenom v odst. 4.1. zmluvná strana č.2 vráti zmluvnej strane č.1 nepredané
vstupenky a predloží mu písomnú informáciu o zúčtovaní finančných prostriedkov, ktorá
bude obsahovať:
 Počet predaných vstupeniek
 Počet nepredaných vstupeniek
 Sumu celkového výťažku z predaja vstupeniek
 Sumu celkovej výšky provízie sprostredkovateľa
4.3. Na základe písomnej informácie o zúčtovaní finančných prostriedkov podľa bodu 4.2 tejto
zmluvy zmluvná strana č. 2 vystaví zmluvnej strane č. 1 faktúru, ktorej predmetom bude
provízia z predaja vstupeniek podľa bodu 3.4. tejto zmluvy, pričom zmluvná strana č. 1 sa
zaväzuje uhradiť faktúru v lehote splatnosti , ktorá bude 14 dní od vystavenia.
Čl. 5
Záverečné ustanovenia
5.1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné uskutočniť len na základe písomne uzatvoreného
dodatku k tejto zmluve podpísaného štatutárnymi zástupcami oboch strán.
5.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť
deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovej stránke poskytovateľa
http://www.sliac.sk/zmluvy-2019.
5.3. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých jeden obdrží každá zo zmluvných
strán.
5.4. Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Vo Zvolene 14.1.2019

_________________________
Ján Kubiš

V Sliači 14.1.2019

_______________________________
Renáta Šeniglová
riaditeľka MsKS

