
uzatvorená podľa ust § 269 ods. 2 zák. 51311991 Zb. Obchodne'bo záko ' a~ 
medzi zmluvnými stranami za nasledovných podmie o : ---------i 

Došlo: 

Cls!o: 

Obchodné meno: BETRIMAX s.r.o. 

Adresa sídla: M.R. štefánika 189/22, Bošany 956 18 

Zastúpená: Ing. Milan Aberštik 

IČO: 46 261 656 

DIČ: 2023299256 

Číslo úctu: SK9402000000003249414253 

(ďalej iba .,Agentúra") 

Obchodné meno: Mestské stredisko kultúry a športu Zlaté Moravce 

Adresa sídla: Ul. A. Hlinku 1, 953 01 Zlaté Moravce 

Zastúpená: Poverenou riaditeľkou Simonou Holubovou 

IČO: 42208033 

DIČ: 2820009060 

Číslo účtu: 2968633255/0200 

(ďa lej iba „.MSKŠ'') 

, 



Článok I 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zmluvných strán vyvíjať spoločnú činnosť smerujúcu 
k uskutočneniu hudobno-zábavného podujatia s názvom PROFIL - 40 ROKOV VÁM 
HR.\ME (ďalej Jen '·podujatie"). 

2. Na základe tejto zmluvy sa Agentúra zaväzuje zabezpečiť účinkujúcich a MSKŠ 
zabezpečiť priestory na podujatie za nižSie uvedených podmienok. 

Článok II 
Informácie o poduja tí 

Názov podujatia: PROFIL - 40 ROKOV V AM HRAME 

Miesto: Divadelná sála MSKS Zlaté Moravce 

-
Dátum: 4.9.2015 

Čas začiatku: 18,00 hod. 
, 

Učinkujúci: PROFIL, HELIGONKA KYSUC, ĽUDOVIT 
KAŠUBA, KAJZER+MELUŠ 

Článok III 
Všeobecné podmienky 

1. Agentúra sa zaväzuje zabezpečif: 

- vystúpenie účinkujúcich na podujatie podľa čl.Ia II Lejto zmluvy 

- ozvučenie podL~atia 

- grafický návrh a tlač plagáto' formátu A2 a AJ 

- propagáciu podujatia podľa bodu 7. tejto zmluvy 

- rezerváciu vstupeniek prostredníctvom S\iojho ponálu www.bJmax.sk 
- poplatky SOZA 

2. MSKŠ sa zaväzuje zabezpečiť: 
- priestory na uskutočnenie podujatia ' DivadeUnej sále MSKŠ 

- predaj vstupeniek na základe Zmluvy o predaji vstupeniek P 

- propagáciu podujatia podľa bodu 6. tejto zmluvy 

- technické, bezpečnostné a hygienické podmienky podujatia 

- kontrolu vstupeniek pri vstupe na podujatie 

J. MSKŠ zodpovedá za všetky škody a ich následk}, ktoré by mohli vzniknúť počas podujatia 

nedodržaním bezpečnostných, požiarnych a všeobecne záväzných predpisov. 

4. Súčasťou podujatia je aj autogramiáda, ktorá sa uskutoční po vystúpení. 

'• /' 
(/h. 



... 

5. Agentúra dodá 40 ks plagátov formátu A2. 30 ks plagátov formátu AJ a internetový 

reklamný banner podujatia. 

6. MSKŠ zrealizuje reklamnú kampaň k podujatiu formou výlepu plagátov formátu A2 a A3 

na výlepných plochách na úzerni mesta Zlaté Moravce a umiescnenim reklamného bannera 

podujatia na ww'"' stránke 11SKŠ. 

7. Agentúra zrealizuje reklamnú kampaň výlepom plagátov v obciach okresu Zlaté Moravce, 

umiestnením reklamného bannera na internetovej stránke Agentúry, umiestnením podujatia na 

svojej facebookovej stránke „ČO? KDE? KEDY?·' a „PROFIL - 40 ROKOV VÁM 
HRÁME", umiestnením informácie o konani podujatia na internetových portáloch 

s podujatiami a vytvorením udalosti podujatia na stránke PROFIL - 40 ROKOV VÁM 
I !RÁME na Facebooku. 

Článok IV 
Vzájomné finan čné vysporiadanie 

1. MSKŠ za zaväzuje zaplatiť Agentúre odmenu vo výške 80% z tržby za predaj vstupeniek. 

MSKŠ je poYinné Agentúre 2 dni pred konaním podujatia, t.j. 2.9.2015 preukázať koľko 
vstupeniek na podujatie bolo predaných. Na základe predbežného vyúčtovania vystaví 

Agentúra faktúru-daňový doklad na sumu 50% z tržby za predaj vstupenjek a MSKŠ sa 

zaväzuje v ten istý deň. t.j. 2.9.2015 faktúru uhradiť. Po skončeni podujatia vykonajú 

zml uYné strany konečné finančné vyúčtovanie a Agentúra vysta\ í falrrúru-daňový doklad 

na zosrávajúcu sumu. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že MSKŠ v prípade potreby 

uhradí pred konaním podujatia na požiadanie Agentúry zálohu z predaja vstupeniek na 

základe Predbežného vyúčtovania predaj a \Stupeniek /viď tlačivo/. 

2. Agentúra sa zaväzuje prostredníctvom e-mailu priebežne informovať MSKŠ o všetkých 

došlých rezerváciách vstupeniek na podujatie. 

3. Zmluvné strany sa dohod li na nasledovných cenách vstupeniek: 

- predpredaj vstupeniek v MSKŠ- cena vstllpen.ky 9,00 EUR 
- predaj vstupeniek v deň konania podujatia - cena vstupenky 11,00 EUR 

Článok V 

Práva a povinnosti z mluvných strán 
l. Úcastnici tejto zmluvy sa zaväzujú vyvíjať činnosť a úsilie smerujúce k tomu, aby boli 

vytYorené podmienky potrebné pre uskutočnenie podujatia. 
2. Každá zo zmluvných strán vystupuje pri plnení predmetu tejto zmluvy voči tretím osobám 

vo svojom mene a na svoj účet, z čoho "Yplýva, že nie je oprávnená akýmkoľvek 
spôsobom zaväzo\'af druhú zmluvnú stranu. s v)·nimkou prípadu. že sa zmluvné strany 
dohodnú písomne inak. 

Čl ánok VI 
Výpoved' a odstúpenie od zmluvy 

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že nemajú záujem na zániku záväzi...ov vypi)'\ ajúcich z tejto 
zmlu' y pred uplynutím dodacej lehoty. 
2. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy. ak druhá strana hrubým spôsobom 

poruší záväz"y vyp lývajúce z rejto zmluvy. Odstúpiť od zmluvy môže každá zo zmluvných strán 

aj v tom pripade, ak 14 dní pred termínom konania podujatia bude predaných menej ako 200 

ks vstupeniek. Následne bude podujatie zrušené a zmlu\'né strany sa dohodnú buď na jeho 



... 

konaní v inom termíne alebo na jeho zrušenl. V prípade zrušenia MSKŠ vráti návštevníkom 

peniaze za vstupenky. Zároveň Agentúra dohodne s účinkujúcimi náhradný termín podujatia 

alebo im oznámi, že podujatie bolo zrušené. V tomto prípade ani jedna zo zmluvných strán 
nemá nárok na náhradu škody. 
3. V prípade, ak sa účinkujúci nebudú môcť zúčastniť na podujatí zo závažných odôvodnených 
dôvodov (choroba, úraz a pod.), a túto skutočnosť účinkujúci Agentúre ihneď oznámi. Agentúra sa 

zaväzuje o tejto skutočnosti MSKŠ ihneď informovať. V tomto prípade nie je MSKŠ oprávnené 
požadovať od Agentúry náhradu spôsobenej škody a obe zmluvné strany budú hľadať nový tem1ín 
podujatia. 

4. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za porušenie záväzkov vyplývajúcic~ z tejto zmluvy, 
ktoré sú spôsobené v dôsledku nepredvídateľnej a neodvrátiteľnej udalosti alebo zásahom vyššej moci 
(napr. prírodná katastrofa, epidémia, dopravná nehoda, meškanie alebo zrušenie akejkoľvek dopravy a 
pod.). V tomto prípade budú zmluvné strany hľadať nový tem1ín podujatia. V pľlpade, že zmluvné 
strany nenájdu nový termín podujatia, majú obe zmluvné strany právo odstúpiť od zmluvy bez nároku 
na náhradu škody. 

Článok VII 
Záverečné ust anO'\:enia 

1. Zmen) a doplnky tejto zmluvy môžu byt' vykonané len na základe vzájomnej dohody 

písomne vo forme dodatkov. 

2. Zm1uva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po 

jednom rovnopise, z ktorých každý má právnu silu originálu. 

3. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, všetky otázky neupravené touto zmluvou sa 

riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Autorského zákona a právnym 

poriadkom platným na území Slovenskej republiky. 

4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podjpísania obidvomi zmluvnými 

stranami . 

5. Zmluvné strany zhodne prehJasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, že s ním súhlasia 

a že zmluva bola uzatvorená podľa ich slobodnej vôle, zrozumiteľne a vážne, nebola 

uzatvorená " tiesni ani za iných nevýhodných podmienok. čo potvrdzujú svoj imi 

podpismi. 

V Bošanoch 
dna: 11.3.2015 

lng. Milan Aberšlik 
konateľ BETRlMAX s.r.o. 

V Zlatých Moravciach 
dňa: 12. 03. 2015 

Za MSKŠ: ' ,_<:'T~l(E STREDISKO 
Ku Y A ŠPORTU p.o. 

NA! STIE A. HLINKU 1 
9$ ú ZLATÉ MORA~J~ 

ČC"':"2208033 ~ 

Simona Holubová 
poverená riaditeľka MSKŠ 
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