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POHODA FESTIVAL, s. r. o.
a
Mesto Banská Štiavnica

MANDÁTNA ZMLUVA

BRATISLAVA

8/2013

MANDÁTNA ZMLUVA Č. 20120705014
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka, v znení
neskorších právnych predpisov, medzi
POHODA FESTIVAL, s. r. o.
Zochova 6-8
811 03 Bratislava
45 639 043
2023064758
SK2023064758
zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel Sro, vložka číslo 66168/B
KZP - Rovniankova 3,
851 02 Bratislava

Obchodné meno
Sídlo

:
:

IČO
DIČ
IČ DPH
Registrácia

:
:
:
:

Korešpondenčná adresa

:

Bankové spojenie
Číslo účtu
Konajúci prostredníctvom

:
:
:

Tatra Banka
292 984 4279/1100
Mgr. Michal Kaščák, konateľ

Obchodné meno
Sídlo

:
:

IČO
DIČ
Registrácia

:
:
:

Mesto Banská Štiavnica
Radničné námestie 1
969 24 Banská Štiavnica
00 320 501
202 110 7308

Bankové spojenie
Číslo účtu
Konajúci prostredníctvom

:
:
:

(ďalej len “mandant”)
a

VÚB, a.s. Žiar nad Hronom
219 654 422/0200
Mgr. Nadežda Babiaková

(ďalej len “mandatár”)
(ďalej tiež individuálne „zmluvná strana“, spoločne „zmluvné strany“)

PRETOŽE,
Mandant bude realizovať kultúrno-spoločenské podujatie pod názvom „Bažant Pohoda 2013“ (ďalej aj len
„Festival“), má záujem zabezpečiť služby distribúcie a predaja vstupeniek na Festival a mandatár má skúsenosti
s realizáciou poskytovania vyššie uvedených služieb, dohodli sa zmluvné strany na vzájomnej spolupráci
a nasledovnom znení tejto zmluvy.
Vstupenka na Festival sa považuje za ceninu, ktorá je obstarávaná za odplatu a spotrebuje sa použitím.
1.

OBCHODNÁ ZÁLEŽITOSŤ

1.1

Obchodnou záležitosťou sa v zmysle tejto zmluvy rozumie vykonávania úkonov mandatára v mene
a na účet mandanta súvisiacich s distribúciou a predajom vstupeniek na Festival.

1.2

Zmluvné strany sa dohodli, že činnosti, ktoré mandatár vykonáva v mene a na účet mandanta
v súvislosti so zariadením obchodnej záležitosti sú najmä, nie však výlučne:
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1.3

2.
2.1

2.2

3.
3.1

1.2.1

distribúcia vstupeniek pre potenciálnych zmluvných partnerov mandanta, tj. záujemcov
o kúpu vstupeniek na Festival;

1.2.2

poskytovanie relevantných a úplných informácií, komunikácia a poskytovanie vysvetlení
potenciálnym zmluvným partnerom mandanta v zmysle pokynov mandanta;

1.2.3

právne úkony pri predaji vstupeniek na Festival

1.2.4

ostatné činnosti na základe pokynov mandanta.

Vstupenkou na Festival sa v zmysle tejto zmluvy rozumie výlučne vstupenka, ktorú bola mandatárovi
odovzdaná mandantom za účelom zariadenia obchodnej záležitosti.

PREDMET ZMLUVY
Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán súvisiacich najmä:
2.1.1

s povinnosťou mandatára vykonávať v prospech mandanta činnosti súvisiace so
zariadením obchodnej záležitosti v zmysle bodu 1.1 článku 1. tejto zmluvy

2.1.2

s povinnosťou mandanta uhradiť v prospech mandatára odmenu v zmysle ustanovení
článku 5. tejto zmluvy

Mandatár sa podľa tejto zmluvy zaväzuje v mene mandanta a na jeho účet vykonávať činnosti
súvisiace so zariadením obchodnej záležitosti v zmysle článku 1. tejto zmluvy podľa pokynov
mandanta. Mandant sa zaväzuje zaplatiť mandatárovi odmenu za výkon činností v zmysle tejto zmluvy
a to vo výške a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve.

PRÁVA A POVINNOSTI MANDATÁRA
Mandatár je povinný poukázať mandantovi akékoľvek peňažné prostriedky, ktoré získal od tretích osôb
v súvislosti s predajom vstupeniek na Festival, a to vždy do 5 dní po ukončení obdobia jednej cenovej
úrovne, teda podľa telefonického, prípadne mailového oznámenia mandanta o zmene cenovej úrovne.

Mandatár je povinný poukázať peňažné prostriedky bezhotovostným spôsobom – t. j. vkladom alebo
prevodom v prospech účtu mandanta uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. Mandatár je povinný uviesť ako
variabilný symbol každej platby číslo zmluvy (20130713014).
3.2

Mandatár je povinný postupovať pri výkone všetkých činností súvisiacich so zariadením obchodnej
záležitosti s odbornou starostlivosťou, v súlade s pokynmi mandanta a v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi.

3.3

Mandatár je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy mandanta, konať pri tom svedomito a čestne
a dôsledne využívať všetky zákonné prostriedky a všetko, čo podľa príkazov mandanta považuje za
prospešné záujmom mandanta.

3.4

Mandatár sa zaväzuje dbať na to, aby prostriedky určené na vykonávanie činnosti podľa tejto zmluvy
boli vynakladané účelne a hospodárne.

3.5

Mandatár sa zaväzuje bez zbytočného odkladu poskytovať mandantovi všetky informácie a doklady,
ktoré pre mandanta získa v súvislosti s výkonom činností podľa tejto zmluvy.

3.6

Mandatár je povinný oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri výkone činností podľa tejto
zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta, okamžite ako tieto okolnosti zistil.

8/2013
3.7

Mandatár je oprávnený odchýliť sa od pokynov mandanta len v prípade, ak je to naliehavo nevyhnutné
v záujme mandanta a nemôže včas zabezpečiť jeho súhlas. Mandatár je povinný takéto odchýlenie sa
od pokynov mandantovi oznámiť a odôvodniť najneskôr do troch dní odo dňa kedy k nemu došlo.

3.8

Mandatár nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla mandantovi a ktorá bola spôsobená použitím
podkladov prevzatých od mandanta, ak ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť
ich nevhodnosť, prípadne na ne upozornil mandanta a ten na ich použití trval.

3.9

Mandatár nie je oprávnený na vykonávať žiadne reklamné ani propagačné činnosti, ktorými by
prezentoval Festival alebo distribúciu a predaj vstupeniek na Festival bez súhlasu mandanta.

3.10

Mandatár je povinný chrániť dobré meno mandanta.

3.11

Mandatár je povinný s dostatočným predstihom informovať mandanta o všetkých reklamných
a propagačných akciách, v ktorých prezentuje Festival a distribúciu a predaj vstupeniek na Festival a
spoluprácu s mandantom, poskytnúť materiály použité v týchto akciách v dostatočnom predstihu
k nahliadnutiu a korekcii. Mandatár je oprávnený tieto reklamné a propagačné akcie realizovať len na
základe predchádzajúceho písomného súhlasu mandanta. Tieto akcie je mandatár povinný realizovať
v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

3.12

Ak mandatár použije na plnenie tejto zmluvy tretie osoby, zodpovedá mandantovi za ich konanie,
akoby tieto úkony uskutočnil sám. Mandatár je povinný uhradiť mandantovi akúkoľvek škodu, ktorá
mandantovi vznikla v dôsledku konania týchto tretích osôb. Mandatár je povinný oboznámiť všetky
osoby, ktoré využíva k realizácii obchodnej záležitosti podľa tejto zmluvy so všetkými povinnosťami a
pokynmi v súlade s touto zmluvou, ktoré je mandatár pri realizácií obchodnej záležitosti povinný
dodržiavať.

3.13

Mandatár je povinný po skončení spolupráce na základe tejto zmluvy alebo na základe výzvy
mandanta odovzdať mandantovi všetky vstupenky na Festival, ktorými disponuje, resp. ktorými podľa
sumy predaných vstupeniek na Festival (uvedenú informáciu je mandatár povinný poskytnúť
mandantovi najneskôr pri odovzdávaní vstupeniek) a to najneskôr v deň skončenia mandátnej zmluvy
alebo do 7 dní odo dňa vyzvania mandantom.

4.

PRÁVA A POVINNOSTI MANDANTA

4.1

Mandant je oprávnený upresňovať výkon činností mandatára súvisiacich so zariadením obchodnej
záležitosti v zmysle tejto zmluvy na základe pokynov mandanta, ktoré musia mať písomnú formu
a musia byť preukázateľne doručené mandatárovi.

4.2

Mandant je povinný odovzdať mandatárovi včas všetky informácie, podklady a doklady týkajúce sa
výkonu činností podľa tejto zmluvy, ktorými disponuje, ak z ich povahy nevyplýva, že si ich má
mandatár zaobstarať sám.

4.3

Mandant je oprávnený, kedykoľvek kontrolovať výkon činností mandatára podľa tejto zmluvy a žiadať
ho o podanie vysvetlení a odôvodnení výkonu jeho činnosti.

5.
5.1

ODMENA A PODMIENKY NA VYPLATENIE ODMENY
Mandatár má nárok na odmenu vo výške 1,50 eur (slovom jedno euro päťdesiat centov) za každú
predanú permanentku na Festival. Odmena mandatára je splatná na základe faktúry vystavenej
mandatárom do 14 dní od skončenia Festivalu. Odmena mandatára sa vypočíta ako súčin počtu kusov
mandatárom predaných permanentiek na Festival a odmeny vo výške 1,50 eur za každú predanú
vstupenku. Mandatár sa zaväzuje, že ním vystavená faktúra bude spĺňať všetky náležitosti faktúry
podľa §71 platného zákona o DPH.
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5.2

Odmena mandatára dohodnutá vo výške podľa ods. 5.1 tejto zmluvy, zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty,
v prípade ak mandatár je registrovaný ako platca dane z pridanej hodnoty v súlade s relevantnými
právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

5.3

Mandatár sa zaväzuje vyplniť a v elektronickej podobe dodať mandantovi vyúčtovací protokol
o predaných vstupenkách, a to vždy najneskôr do 2 dní po ukončení obdobia jednej cenovej úrovne,
teda podľa telefonického, prípadne mailového oznámenia mandanta o zmene cenovej úrovne.
Formulár vyúčtovacieho protokolu tvorí prílohu tejto zmluvy.
E-mailovou adresu pre účely zasielania vyúčtovacieho protokolu podľa tohto bodu je:
katka@pohodafestival.sk.
Vyúčtovací protokol slúži ako podklad pre výpočet odmeny mandatára podľa bodu 5.1 tejto zmluvy.

6.

VYHLÁSENIA

6.1

Mandatár záväzne vyhlasuje, že bol mandantom poučený o povinnostiach vyplývajúcich z ustanovení
tejto zmluvy, o povinnosti mlčanlivosti a o povinnosti chrániť obchodné tajomstvo mandanta a zároveň
vyhlasuje, že sa zaväzuje tieto povinnosti riadne a včas plniť.

6.2

Mandatár záväzne vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosti v rozsahu podľa tejto prílohy č. 1 a
samotnej mandátnej zmluvy. Aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenský list mandatára
tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.

7.

MLČANLIVOSŤ

7.1

Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli
v súvislosti s výkonom predmetu tejto zmluvy, t. j. výkonom činností podľa tejto zmluvy (ďalej len
„informácie“). Zverejnenie takýchto informácií podlieha písomnému súhlasu druhej zmluvnej strany.

7.2

Zmluvné strany sú povinné bezvýhradne zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré tvoria
obchodné tajomstvo druhej zmluvnej strany alebo sú predmetom ochrany podľa osobitných zákonov.

7.3

Zmluvné strany sa dohodli, že tieto informácie neprezradia a prijmú také opatrenia, ktoré znemožnia
ich prístupnosť tretím osobám. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na prípady, kedy

7.4

8.
8.1

7.3.1

majú zmluvné strany tejto zmluvy zákonom stanovenú povinnosť takú informáciu
sprístupniť; a/alebo

7.3.2

také informácie oznámia fyzickým/právnickým osobám, ktoré majú zo zákona stanovenú
povinnosť mlčanlivosti; a/alebo

7.3.3

sa také informácie stanú verejne známymi či dostupnými inak, ako porušením povinností
vyplývajúcich z tohto článku.

Mandatár sa zaväzuje nezneužiť informácie získané v súvislosti s touto zmluvou v prospech svoj alebo
tretej osoby a tieto informácie chrániť pred možným zneužitím tretími osobami a zachovávať o nich
mlčanlivosť podľa pravidiel týkajúcich sa obchodného tajomstva.

OSTATNÉ DOJEDNANIA
Zmluvné strany sa dohodli, že ak nastanú skutočnosti, ktoré jednej alebo obom zmluvným stranám
čiastočne alebo úplne znemožnia plnenie ich povinností podľa tejto zmluvy, sú povinné sa o tom bez
zbytočného odkladu informovať. Zároveň sú obe strany zaviazané spoločne podniknúť akékoľvek kroky
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potrebné k prekonaniu prekážok plnenia zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti zakladá nárok na náhradu
škody v prospech strany, ktorá sa porušenia zmluvy v tomto bode nedopustila.
8.2

9.

Ak mandatár poruší svoju povinnosť vyplývajúcu mu zo záväzkového vzťahu upraveného touto
zmluvou spolu s jej prílohami, a tým zapríčiní vznik škody, je povinný nahradiť škodu spôsobenú
mandantovi, okrem prípadov, ak by preukázal, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami
vylučujúcimi zodpovednosť podľa § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
v znení neskorších právnych predpisov.

DORUČOVANIE

9.1

Všetky oznámenia alebo výzvy, ktoré majú byť uskutočnené na základe tejto zmluvy alebo ktoré sa
vzťahujú k tejto zmluve, musia byť uskutočnené v písomnej podobe, pokiaľ nie je výslovne uvedené
inak, a príslušnej zmluvnej strane doručené buď osobne, doporučeným listom alebo prostredníctvom
kuriérskej služby, prípadne tiež faxom, pokiaľ nie je stanovené alebo medzi zmluvnými stranami
dohodnuté inak.

9.2

Oznámenia alebo výzvy zasielané prostredníctvom kuriérskej služby alebo doručované osobne sa
považujú za doručené okamihom ich prevzatia alebo odopretia ich prevzatia. Oznámenia alebo výzvy
zasielané doporučeným listom sa považujú za doručené tretí deň po ich preukázateľnom odoslaní.
Oznámenia alebo výzvy zasielané faxom sa považujú za doručené okamihom obdržania správy o
úspešnom doručení oznámenia príslušnej zmluvnej strane.

9.3

Pri dokazovaní doručenia bude stačiť preukázať, že doručenie bolo uskutočnené alebo odopreté alebo
že faxová správa bola riadne adresovaná a odoslaná.

9.4

Nasledujú adresy Zmluvných strán pre účely vyššie uvedeného odseku 10.1:

10.

Mandant:
Adresa:

POHODA FESTIVAL, s.r.o.
KZP – Rovniankova 3, 851 02 Bratislava

Mandatár:
Adresa:

Mesto Banská Štiavnica
Radničné námestie 1, 900 02 Banská Štiavnica

TRVANIE ZMLUVY

10.1

Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu uzatvárajú na dobu určitú – od 01. 11. 2012 do 31. 7. 2013.

10.2

Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva je možné ukončiť:
10.2.1

dohodou zmluvných strán,

10.2.2

odstúpením od zmluvy a to okamžite pri hrubom porušení ustanovení tejto zmluvy. Hrubým
porušením ustanovení tejto zmluvy sa na účely tejto zmluvy rozumie najmä:
(a)
(b)

10.2.3

neoprávnené zastavenie vykonávania činností mandatára súvisiacich so zariadením
obchodnej záležitosti;
alebo akékoľvek iné porušenie povinnosti vyplývajúce z ustanovení tejto zmluvy
nasledujúce po písomnom upozornení príslušnou zmluvnou stranou.
výpoveďou, ktoroukoľvek zo zmluvných strán s výpovednou lehotou tri mesiace, lehota
začína plynúť prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď
doručená druhej zmluvnej strane.
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ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.
11.1

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisom oboma zmluvnými stranami.

11.2

Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými predpismi platnými na území Slovenskej
republiky.

11.3

Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve sú platné len v písomnej forme a s podpismi oboch zmluvných
strán na tej istej listine.

11.4

Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo sčasti neplatným, nemá táto skutočnosť
vplyv na platnosť zostávajúcej časti zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v tomto prípade nahradiť
neplatné ustanovenie novým ustanovením, ktoré v čo najväčšej miere zodpovedá účelu neplatného
ustanovenia.

11.5

Táto zmluva predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o podmienkach realizácie činností mandatára
súvisiacich so zariadením obchodnej záležitosti v prospech mandanta a neexistujú žiadne dohody,
ktoré nie sú uvedené v tejto zmluve.

11.6

Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, pričom každý z nich má platnosť originálu,
pričom po jednom vyhotovení obdrží každá zo zmluvných strán.

11.7

Zmluvná voľnosť oboch zmluvných strán nebola žiadnym spôsobom obmedzená.

11.8

Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, zmluve porozumeli, že text zmluvy je
jasným a zrozumiteľným vyjadrením ich slobodne a vážne prejavenej vôle a že zmluvu neuzatvárajú
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán, čo na znak súhlasu
s obsahom zmluvy vyjadrujú vlastnoručnými podpismi na tejto zmluve.

12.

PODPISY
Zmluvná
strana

Oprávnená osoba

za mandanta

Mgr. Michal Kaščák v.r.
Konateľ
POHODA FESTIVAL, s. r. o.

za mandatára

Mgr. Nadežda Babiaková v.r.
primátorka
Mesto Banská Štiavnica

Miesto, dátum a podpis:
V Bratislave, dňa _22.1.2013

Podpis:
V Bratislave, dňa _22.1.2013

podpis: __________________________

