ZMLUVA O UMOŽNENÍ PREDAJA
V SÚVISLOSTI S USPORIADANÍM VEREJNÉHO LETECKÉHO PODUJATIA

FLP 2019
uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Organizátor ambulantného predaja:
So sídlom:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:

VRKU s.r.o.
Pod Párovcami 165, 92101 Piešťany
51403650
2120684720
SK2120684720
TATRA BANKA, a.s.

Štatutárny orgán:

Ing. Peter Kukučka, PhDr. Tomáš Vrábel - konatelia

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 41626/T.
(ďalej len „organizátor“)
a
Predajca:
So sídlom:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:

.............................................
............................................................................
........................
........................
................................
..............................................................
IBAN: ..................................................
Štatutárny orgán:
............................................
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu ......................., oddiel: Sro, vložka č. ...................
(ďalej len „predajca“)
(ďalej spolu len „zmluvné strany“)
PREAMBULA

Vzhľadom na to, že obchodná spoločnosť Slovenská letecká agentúra, s.r.o., so sídlom Hronské predmestie 4,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 640 760 (ďalej len „organizátor podujatia“) má záujem usporiadať verejné
letecké podujatie, a to Festival letectva Piešťany (ďalej len „podujatie FLP 2019“),
vzhľadom na to, že organizátor ambulantného predaja je na základe osobitného zmluvného vzťahu
s organizátorom podujatia povinný zabezpečiť organizáciu ambulantného predaja v mieste podujatia FLP 2019,
t.j. zabezpečiť tretím osobám možnosť predaja tovaru v mieste podujatia FLP 2019, a to na základe požiadaviek
organizátora podujatia,
vzhľadom na to, že predajca má záujem o umožnenie predaja tovaru na podujatí FLP 2019,
preto teraz, zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú túto Zmluvu o umožnení predaja v súvislosti
s usporiadaním verejného leteckého podujatia FLP 2019 (ďalej len „zmluva“) v nasledovnom znení:
ČLÁNOK I.
PREDMET ZMLUVY

1. Organizátor sa zaväzuje v súvislosti s usporiadaním podujatia FLP 2019, ktoré sa uskutoční na letisku
Piešťany v dňoch 4. a 5. mája 2019 ako súčasť osláv 100. výročia úmrtia generála Milana Rastislava
Štefánika umožniť počas podujatia FLP 2019 predajcovi predaj tovaru podľa bodu 2. článku III. tejto zmluvy
v priestoroch miesta uskutočnenia podujatia FLP 2019 na to určených podľa projektovej dokumentácie FLP
2019.
2. Predajca sa zaväzuje organizátorovi zaplatiť odplatu, a to podľa článku II. tejto zmluvy.
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ČLÁNOK II.
ODPLATA

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že na základe vystavenej a doručenej zálohovej faktúry predajca za umožnenie
predaja tovaru podľa bodu 2. článku III. tejto zmluvy v priestoroch miesta uskutočnenia podujatia FLP 2019
počas tohto podujatia zaplatil organizátorovi odplatu vo výške .................,- €, pričom táto výška sa odvíjala
od nahlásenej šírky predajného miesta v registračnom formulári a stanovenej sadzby za 1 predajný meter vo
výške 200 EUR + DPH podľa Všeobecných podmienok verejného leteckého podujatia FLP 2019 (ďalej len
„Všeobecné podmienky“).
2. Po podpise tejto zmluvy, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa skončenia podujatia FLP 2019,
organizátor vystaví predajcovi riadnu faktúru.
ČLÁNOK III.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Organizátor sa zaväzuje:
a) prideliť predajcovi v priestoroch miesta podujatia FLP 2019 priestor určený na predaj, a to podľa
projektovej dokumentácie FLP 2019,
b) zabezpečiť v prospech predajcu:
b1) elektrocentrálu (200 kW na jeden predajný sektor),
b2) toaletu pre personál predajcu,
b3) odpadové nádoby,
b4) úžitkovú vodu.
2. Organizátor sa zaväzuje, že v mieste podujatia FLP 2019 zabezpečí v prospech predajcu možnosť
komisionálneho nákupu tovaru partnerov podujatia FLP 2019 s produktovou exkluzivitou, a to priamo od
týchto subjektov.
3. Predajca je oprávnený výlučne len na predaj tovaru určeného na konzumáciu návštevníkmi podujatia FLP
2019. Tento tovar musí byť nezávadný a plne v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej
republiky, ako aj právnymi predpismi Európskej únie, za čo predajca v plnom rozsahu zodpovedá.
4. Predajca sa zaväzuje:
a) na svoje náklady zabezpečiť si certifikované predajné zariadenie (stánok), ktoré spĺňa základné technické
a bezpečnostné normy,
b) po podpise tejto zmluvy organizátora náležite informovať o predajnom zariadení (stánku), v ktorom má
predajca záujem realizovať predaj, a to najmä o jeho veľkosti (tvare).
5. Predajca sa zaväzuje:
a) zabezpečiť počas celého podujatia FLP 2019 dostatočný a široký sortiment jedál, ktoré si budú môcť
návštevníci podujatia FLP 2019 zakúpiť priamo na podujatí FLP 2019,
b) rešpektovať jednotnú cenu nápojov určenú organizátorom, t.j. predajca nesmie predávať na podujatí FLP
2019 nápoje za inú cenu ako určí organizátor.
6. Predajca sa zaväzuje najneskôr do 10.04.2019 informovať organizátora o sortimente jedál, ktoré bude na
podujatí FLP 2019 predávať (vrátane ich ceny).
7. Predajca sa zaväzuje:
a) vykonávať predaj tovaru v mieste podujatia FLP 2019 na vlastnú zodpovednosť,
b) spĺňať všetky povinnosti určené príslušnými právnymi predpismi v súvislosti s predajom tovaru v mieste
podujatia FLP 2019,
c) používať pri príprave a uchovávaní tovaru certifikované zariadenia (spotrebiče),
d) zabezpečiť na vlastné náklady odvoz a likvidáciu kuchynského biologického odpadu (predajca k tomu
nesmie použiť odpadové nádoby uvedené v písm. c3) bodu 1. tohto článku zmluvy).
8. Predajca nie je oprávnený priestor pridelený mu organizátorom na predaj, resp. predajné zariadenie (stánok),
vrátane jeho zázemia prenajať, prípadne bezodplatne poskytnúť tretej osobe.
9. Predajca za zaväzuje rešpektovať a dodržiavať Všeobecné podmienky. Predajca vyhlasuje, že pred
uzatvorením tejto zmluvy sa náležite oboznámil s obsahom Všeobecných podmienok a s ich obsahom
bezvýhradne súhlasí. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akéhokoľvek rozporu medzi obsahom tejto
zmluvy a Všeobecných podmienok sa zmluvné strany riadia prednostne touto zmluvou.
10. Predajca sa zaväzuje riadiť v priestoroch miesta uskutočnenia podujatia FLP 2019 pokynmi organizátora, a to
najmä pokynmi v súvislosti s pohybom po neverejných zónach letiska Piešťany resp. pohybom po letisku
Piešťany v čase, kedy toto letisko nebude sprístupnené návštevníkom podujatia FLP 2019, t.j. verejnosti.
11. Predajca sa zaväzuje pred začiatkom podujatia FLP 2019 organizátorovi, resp. ním určenej osobe zaplatiť
v hotovosti sumu vo výške 100,- €, a to ako zábezpeku za udržiavanie čistoty v priestore určenom predajcovi
na predaj. V prípade, ak predajca neporuší článok XI. Všeobecných podmienok zábezpeka mu bude vrátená
po skončení podujatia FLP 2019. V opačnom prípade predajca nemá nárok na jej vrátenie.
12. Predajca berie na vedomie a súhlasí, že:
a) certifikované rozvody slúžiace na pripojenie sa na elektrocentrálu v mieste podujatia FLP 2019 si je
povinný zabezpečiť na svoje náklady predajca,
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13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.

b) pripojenie sa na elektrocentrálu v mieste podujatia FLP 2019 a následný odber elektrickej energie je
spoplatnené paušálne za celé podujatie podľa typu elektrickej prípojky takto:
- klasická zásuvka 230V/ 16A (á 3,6 kW): 50 € + DPH
- 3-fázová zásuvka 3X16A/400V, 5kolíková TNS ( á 10kW) : 100 € + DPH
- 3 fázová zásuvka 3X32A/400V, 5kolíková TNS ( á 20kW): 150 € + DPH
Zmluvné strany sa dohodli, že čas, kedy predajcovi, resp. ním povereným osobám bude umožnení vstup na
miesto podujatia FLP 2019, a to za účelom prípravy ich predajného zariadenia (stánku), vrátane
prislúchajúceho zázemia na predaj tovaru určí organizátor tak, aby to akokoľvek nebránilo v prípravách na
podujatie FLP 2019.
Predajca sa zaväzuje zabezpečiť, aby všetci jeho zamestnanci, resp. osoby ním poverené, ktoré budú
zabezpečovať prípravu predajného zariadenia (stánku), vrátane prislúchajúceho zázemia na predaj tovaru,
ako aj samotný predaj v mieste podujatia FLP 2019 počas toho ako sa budú nachádzať v mieste podujatia
FLP 2019 plne rešpektovali a dodržiavali pokyny organizátora, resp. ním poverených osôb o pohybe v mieste
konania podujatia FLP 2019. Organizátor sa zaväzuje osobám, ktoré sú nevyhnutné na prípravu predajného
zariadenia (stánku), vrátane prislúchajúceho zázemia na predaj tovaru, ako aj samotný predaj v mieste
podujatia FLP 2019 zabezpečiť voľný vstup na miesto podujatia FLP 2019, a to na čas nevyhnutný pre
prípravu predajného zariadenia (stánku), resp. prislúchajúceho zázemia, resp. samotný predaj tovaru.
Predajca sa zaväzuje, že na mieste podujatia FLP 2019 nebude propagovať, prípadne inak prezentovať iný
podnikateľský subjekt, ako ani tovar alebo služby iného podnikateľského subjektu. V opačnom prípade je
organizátor oprávnený takúto propagáciu odstrániť, a to na náklady predajcu.
Predajca sa zaväzuje dodržiavať v okolí predajného zariadenia (stánku), resp. prislúchajúceho zázemia
čistotu a poriadok.
Predajca sa zaväzuje umožniť organizátorovi, resp. ním povereným osobám vstup do predajného zariadenia
(stánku), vrátane prislúchajúceho zázemia, a to za účelom kontroly dodržiavania tejto zmluvy.
Predajca je povinný po skončení podujatia FLP 2019 v čase určenom organizátorom vypratať a demontovať
predajné zariadenie (stánok), vrátane prislúchajúceho zázemia a priestor určený na predaj a veci, ktoré boli
predajcovi poskytnuté organizátorom vrátiť organizátorovi v stave, v akom ich od organizátora predajca
prevzal.
Predajca zodpovedá v plnom rozsahu za všetky škody, ktoré vzniknú organizátorovi alebo tretím osobám
v dôsledku konania predajcu, prípadne ním poverených osôb počas podujatia FLP 2019.
ČLÁNOK IV.
ZMLUVNÁ POKUTA

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak predajca:
a) poruší zákaz pohybu motorových vozidiel v priestoroch miesta uskutočnenia podujatia FLP 2019 mimo
časov uvedených v príslušných bodoch článku V. Všeobecných podmienok alebo
b) ponechá počas podujatia FLP 2019 v priestoroch určených na predaj, resp. v priestoroch miesta
uskutočnenia podujatia FLP 2019 motorové vozidlo, ktoré nemá oprávnenie na parkovanie, resp.
zotrvanie v týchto priestoroch od organizátora a toto motorové vozidlo neumiestni na vyhradenom
parkovisku mimo priestorov miesta uskutočnenia podujatia FLP 2019,
predajca je povinný uhradiť organizátorovi zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- €, a to za každé jedno
porušenie. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok organizátora na náhradu škody vzniknutej
porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj v rozsahu prevyšujúcom zmluvnú pokutu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak predajca poruší záväzok uvedený v bode 2. článok III. tejto
zmluvy alebo akýkoľvek záväzok uvedený v článku VII. alebo v bode 1. článku VIII. Všeobecných
podmienok, predajca je povinný uhradiť organizátorovi zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- €, a to za každé
jedno porušenie.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude organizátor povinný v dôsledku porušenia akéhokoľvek
záväzku uvedeného v článku VII., v bode 1. článku VIII. alebo článku IX. Všeobecných podmienok zo strany
predajcu zaplatiť na základe rozhodnutia správneho orgánu alebo svojmu zmluvnému partnerovi akúkoľvek
sankciu, resp. zmluvnú pokutu, predajca je povinný túto sankciu, resp. zmluvnú pokutu uhradiť
organizátorovi v celej výške, a to popri zmluvnej pokute uvedenej v bode 2. tohto článku zmluvy.
ČLÁNOK V.
DOBA PLATNOSTI ZMLUVY

1. Táto zmluva zaniká:
a) momentom riadneho splnenia záväzkov zmluvných strán podľa tejto zmluvy,
b) písomnou dohodou zmluvných strán,
c) písomným odstúpením od zmluvy.
2. Písomnou dohodou zmluvných strán sa táto zmluva ruší dňom v dohode uvedeným, inak dňom uzavretia
dohody.
3. Organizátor môže od tejto zmluvy písomne odstúpiť, ak:
a) predajca poruší akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy alebo Všeobecných podmienok,
b) k uskutočneniu podujatia FLP 2019 z akýchkoľvek dôvodov nedôjde.
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Účinky písomného odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia odstúpenia predajcovi, pokiaľ z odstúpenia nevyplýva neskorší termín.
ČLÁNOK VI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
2. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník a súvisiacimi právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
3. V prípade, ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení
nedotknutá. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú formou písomného dodatku nahradiť neplatné
ustanovenie novým ustanovením, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto zmluvy, ktoré zmluvné strany
sledovali v čase jej podpisu.
4. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy potvrdzujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a sú
plne spôsobilé na právne úkony.
5. Obsah tejto zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať iba dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku
k nej, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom
vyhotovení.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili dobromyseľne, na základe ich pravej a slobodnej vôle,
že zmluva nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, text zmluvy si riadne
prečítali, jej obsahu rozumejú a súhlasia s ním, na dôkaz čoho pripájajú pod túto zmluvu svoje podpisy.
V Piešťanoch, dňa ___________

V ____________________, dňa ____________

Za Osobu poverenú organizátorom:

Za predajcu:

_______________________________
VRKU s.r.o.

________________________________
Predajca
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