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zMLUVA o sPoLupnÁcl PRI PREDAJI VsTUPENIEK
č. Ms/1o22l4oE
uzaĺrotená poďa $ 269 ods. 2 obchodného zákonĺlka
medzi ýmito zmluvnými stranami:.

Ticketportď SK, s.r.o.

obchodná firma:

lČo'
lČopn,
olČ'

35850ó98

sK20202891t2
2020289172
zapisaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.
28073/B
Kalinčiakova 33, 83I 04 Btatislava
P.o. Box 5, 810 08 Bĺatislava

Registrácia:
Sídlo:

Koĺešponden čná adr esa''
Kontaktná osoba a email

:

marek. spanik@tickeponal.sk

Zasupená;

Michal Hanák

Bankové spojenie:

Tafta banka,

IBÄN:
STMFT/BIC:
(ďalej len,,Prevádzkovatel")

sK20 1100 0000 002ó

obchodná fiĺma:

Mesto Turzovka

IČo:

IČopH:

a

Madimír Mužík,konatelia

a.s.

TATRSKBX

21740879

)

00314331

DIČ:

2020553315

Registrácia:

zapísaná v Statistický úrad SR, dátum vzníku : 01.0].1970
Stľed 178' 023 54 Tuľzovka

Sídlo:

Korešpondenčná adtesa:
Kontaktná osoba a email
Zastupená:
Bankové spoienie

IBÄN:
SWIFT/BIC:
(ďďej len,,Pattner')

x . .,,.

Stred 178,

023 54 Turzovka

Mgt. Agáta Machovčáko v á, agata.machov cakov a@turzovka'sk

JUDľ' Ľubomíľ Golis
SK50 5ó00 0000 0002 0461'7002

I.

Účel . predmet zmluvy
a.) Učelom tejto zmluvy je uptavapodmienok, zaktoých sa budú ďsttibuovat', tezervovať a ptedávať Vstupenky na
Podujatia Paĺtnera prostredníctvom Systému, ako i podmienok, za ktorých Prevádzkovateľ zzbezpečípredai a tlač
ýhto Vstupeniek prostľednícwom Systému.
b.) Predmetom tejto zmluvy je na jednej strane záväzok Prevádzkovateľa vyvijať činnost' smerujúcu k ďstdbúcii

na Podujatia odberateľom Prosttedructvom Systému, vtátaĺe svojich inteľnetoých sttánok,
zabezpečovat' v mene a na účetPaftneÍa predaj Vstupeniek odberatel'om a poskytovať Partnerovi s tym súvisiace
služby a na strane druhej závázok Partnera zaplatít'Ptevádzkovateľovi za tuto jeho činnost' dohoclnutu odmenu.

Vstupeniek
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Zmluva o spolupráci pri predajivstupeniek

Dôverné!

t

| 17

s

ticketpgr"ľ-q[:,."
1,,.

II.

DeÍinícia poimov

2'1'

2.2.
2.3.

2.4'
2'5.

progfaĺnu prevádzkovaného
,,Systém" je infotmačný arczenačný systém (IRS), majúci chaľakteĺpočítačového

ieho dcéĺskouspoločnost'ou alebo tfet'ou osobou v zmluvnom
ktor.ý umožňuje a je určený na ďsľibúciu, rczerváciu a ptedaj Vstupeniek na

Pĺevádzkovateľom (tesp'

vzt'ahw

sPĺevádzkovateľom),

verejné

ptedstavenia, podujatia a spoločenské akcie kultúmeho alebo športového chatakteľu, ako aj iné činnosti súvisiace
s otganĺzáciou ýchto podujatí, a to prostrednícwom siete intetnet.
,,Pľedainá siet' Ticketpoľtal" je súhrn vlastných ptedainých miest Ptevádzkovateľa aptevádzok zmluvných
predaicov Prevádzkova

teľ a

vywžívajucich Systém.

,,Prevádzkovate1"' je subjekt, ktor,ý vmene ana účetPartnefa zabezpečuje ďsttibúciu apteda1 Vstupeniek na

Podujatia prostredníctvom Systému @ľedaine! siete Ticketportal)'
,,Paftnef" !e osoba, ktotá organlzuje, uspotadúva alebo spĺostedkúva otgaĺizáciu Podujatí na uzemí Slovenska,
prípadne v zahtanlčí, t.j. na účelytejto zmluvy zodpovedá za otgaĺizaciu a tr<onaníe Podujaúa/i.
,,Poduiatie" je verejné predstavenie, podujatie, koncert alebo spoločenská akcia kulturneho alebo špoĺtového
charaktetu (napr. ďvaclelné, dramatické, hudobné, auďovizuálne, filmové, športovépredstavenie a pod), na ktoté sa
ptedávajú abonentky, permanentky, skipassy, zážitkové alebo darčekové vouchery alebo vstupenky a ktoté organizuie,

usporadúva ďebo ktorého otgatizácíu spľostľedkúvaPartneľ, pĺípadnektoté je uspotadúvanévpdestoľoch

2.6.

2.7.
2'8.
2.9.

užívanýchPaftnerom.

,,Vetejná prezentácia Poduiatia" je uvedenie, ptezentácia aJebo oznámenie o konaď Podu|atia na vetejnosťi, a to
pŕostťedníctvom masovokomunikačných pľostriedkov, internetu, uveteinením reklamy, ýepeďm plagátov,
billboardov alebo in1írn spôsobom, zktorého samôže širšíokruh ľuď oboznámit',že sa chystá alebo koná určité
Podujatie.

,,odbetatel"' je ttetia osoba - záujemca o Vstupenku/y na Podujatie.
,,Majitel'vstupenky" je tretia osoba, ktorá si zakúpilaVstupenku.
,,Vstupenka" je cenina apotvtdenie umožňuiúcejej Majiteľovt za jednotazový poplatok (spĺavidla jednotazoý)
vstup na Poduiatie, na ktoré bola zakúpená. Vstupenka 1epLatná len na Podujat)e,na ktoré bola zakipená anie je
možné ju použit'na iné Podujatie.

2.9.1. ,,GoTicket kaľta" je elektronická vstupenka plne nahrádzaiuca klasickú papieľovú vstupenku vytlačenúna
formulároch Ptevádzkovatel'a (hologtamový formulát Tickepoľtal).
2'9'2' ,,HoMEticket" je doma lrydačená vstupenka plne ĺahtádzajúca klasickú papietovú vsľupenku vydačenúna
foĺmuláĺoch Ptevádzkovateľa (1rologramoý foľmulár Ticketpoľtal).
2.9.3. ,,BooMticket" je elekmonická vstupenka ýobnzeĺá prostednícwom BooMticket aplikácie nainštalovanej
v mobilnom telefóne Majiteľa vstupenky, plne nahtádzaiaca klasickú papierovú vstupenku vydačenú na fotmuláĺoch
Prevádzkovateľa (hologamový formulát Ticketportal).

2.9.4' ,,MOBILticket"

ie

elektĺonická vstupenka vyobrzzená prostrednícwom mobilnej aplikácie Ticketportal

nainštalovanei v mobilnom telefóne Majiteľa vstupenky, plne nahrádzajúca klasickú papierovú vsťupenku rytlačenú
na fotmulároch Pĺevádzkovateľa (hologramový formulár Ticketportal).
2.1'O. ,,Dtžitel' GoTicket k^tty" je tteĺa osoba - zálljemca o Vstupenku /y naPodujatie prostľedníctvom GoTicket kaĺty,
ktoý je tiadĺle zategistr<-lvaný v databáze majiteľov GoTicket kariet. GoTicket je elektronická kaĺta optávňu1úca iej
majiteľa k vstupu a účastina Poduiatí predávanom prostrednícwom Systému bez nutnosti použitia paplerovej
vstupenky. Ptevádzkovateľ prostľednícťvonrSystému poskyruje maiitel'om GoTicket kariet nasledujúce služby:
o držiteľ GoTicket kaľry si môže prostrednícťvom Systému tezetvov^t'a nakupovat'účast' na Poduiatiach,
. dŕžiteľGoTicket karty má ptávo po z^plateÍúceny Ž^ účast'naPodujatí, právo vstupu na toto Podujatie tak' ako
by si zakúpil účast'na Podujatí prosttednícwom papiefovej vstupenky'
o držiteľoviGoTicket karry môžu byt'poskytované ďďšie r,1'hody a služby.

2.11.

',Flologramoý

formulát Ticketpotal" je preddačený vstupenkový foĺmulár Pĺevádzkovateľa sochĺannými

prvkami, skladaiúci sa zo štyroch kusov Vstupeniek.
2.12. ,,CHECKticket" mobilná aphkácia na kontĺolu a autotjzáďlu vsťupeniek
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2.1,3. ,,Formulát poduiatí" je tormuláĺr s údaimi nevyhnutnými pte zandenie Poduiatia do Systému. ýzor Fotmuláta
podujatí worí neoddeliteľnú súčast'tejto zmluvy.
2'14. ,,Cenník služieb" ie cenník spoplatnených služieb poskytovaných Prevádzkovateľom, vtátane služieb súvisiacich so
zmenami údaiov o Podujatí po začati ptedaja Vstupeniek na Podujatie, ktoré boli uvedcné Partneĺom vo Formuláĺi
podujatí' Cenník služieb bude Partnerovi zaslaný navyžiadarĺe'
2'15' ,,Vlastné sttánky Pattneta" sú intemetové stránky a/ilebo oficiálny facebookový pfofil PaftneÍa, ktoĺéPartneľ
v sulade s touto zmluvou Prevádzkovateľovi označil.

III.
Chatakteristika spolupĺáce

3.1''

Partner výslovne prehlasuj e,ževo vzt'ahu ku všetkým Podujatiam, ktoÉzadáPrevádzkovateľovi na ptedai vstupeniek
ptosttednícwom Systému, má postavenie otgarizátota, uspoĺiadateľa,ľesp. spĺostľedkovateľaPodujatia a zodpovedá
za ich konanie, ako aj za disponovanie s ŕinančnými prostĺiedkami získanýml z ptedaja Vstupeniek na Podujatie'

Partner ýslovne preblasuje, že má

účinkujúcimizmluvne dohodnutu spolupĺácu, ako aj zmluvne dohodnutú
spoluprácu s prevádzkovateľom haly' resp. iného pdestoľu, v ktotom sa má Poduiatie uskutočniť.
Parmer ýslovne prehlasuje, že disponuje autorskými ptávami, resp. disponuje súhlasom príslušnýchmajiteľov
s

autoĺských ptáv k akýmkol'vek a všetkým grafickýlrn a/a]ebo textoým mateľiálom vyt'ahujúcim
len Materiály), ktoré dodáva Prevádzkovateľovi na predaj.

sa

k Podu1atiu

(

ďalej

o

3.2'

3'3.

3'4'

Partner udeľuje Prevádzkovateľovi na záHade teito zmluvy súhlas s použitímMateriálov a/a\ebo textoých
údajov z weboých stránok Partneta na účelypropagácie Podu.jatia a ptedaja vsťupeniek na Podujatie'
Pattner udeľuje Ptevádzkovateľovi na záHade tejto zmluvy

exkluzívne
neeĺccrrzfiĺee
ptáva na tezewáciu a

Vstupeniek, vtátane vouchetov, ýmenných poukážok a/ a]ebo aj akýchkoľvek iných
náhtad reálnych Vstupeniek na Podujatia pfostÍednícffominternetu alebo ptedajnei siete fungujúcej na báze
prepojenia prostrednícwom internetu.
V prípade udeienia exkluzivity Prevádzkovateľovi nesmie Paľtner teahzovat' ani umožnit' ÍezefÝáci:u a/alebo ptedaj
Vstupeniek/vouchetov/výmenných poukážok/akýchkolŤek íných náhtad reá1nych Vstupeniek na Podujatia
ptostredníctvom inteľnetu ďebo pľedajnej siete fungu|úcej ĺa báze ptepojenia pĺostedďcwom intetnetu (napt.
ptostrednícwom inej ticketingovej spoločnosti, zľavového portálu a pod.). Prípadný prevod alebo postúpenie práv
Pattneta k Podujatiu na tretiu osobu nemá vplyv na udelenú exkluzivitu, ptevodom alebo postúpením práv
k Poduiatiu dochádza k súčasnémupostupeniu ptáv a povinností Paftnera z rcito zmluvy na dotknutú tretiu osobu'
ptedď1

s čímPattner

ýslovne súhlasí'
uvedené
v bode 3.3. teito zmlwry sa ýka aj internetového predaja pľostrednícwom Mastných stfánok
obmedzenie
Pattnera, v pľípade,ak Partner realizuie predaj prostrednícwom Vlastných stľánok Pafineta je pte tento účelPartner
povinný Pľevádzkovatel'ovi vopľed písomne oznámtťnázvy Vlastných stľánok Pattneľa.'

3.5. Za

porušene exkluzivity sa oktem nedodržania obmedzenia stanoveného v bode 3.3' tejto zmluvy považuje aj

uskutočňovanle tezewácie a/ ilebo pľeda|a Vstupeniek/voucheľov/ýmenĺých poukážok/akýchkoľvek iných náhĺad
reálnych vstupeniek na Podujatia inýn subjektom vysťupujúcim pod označenim Partneta, alebo prostredníctvom
inteľnetových a/ a|ebo facebookových proÍilov/stľánok oďišných od Mastných stránok Paftneta.

3.6. Partner je povinný vo

všetkých ýstupoch propagujúcich Podujatie avádzat' logo Ticketportal dodané

súčasnepri jeho použitídodtžat' logomanuál Prcvádzkovateľa. Pĺed začatím propagácie
je
Paľtner povinný poslat' všetky vy.topy na kontĺolu Prevádzkovateľovi. V pípade pľedaja Vstupeniek
Podujatia
ptostredníctvom Vlastných sttánok Paftnetamôže byt'logo Ticketportal nahradené odkazom na internetovú stránku
Prevádzkovateľa, a to: www.ticketpottal'sk.

Prevádzkovateľom

a

TV
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odmena

4.1,.

4.2'

4'4'
4'5'
4'6.
4.7.

4.8'

4.9.

podmienky

Prevádz,kovateľ má za zabezpečenie distribúcte, tezewácle a ptedaja Vstupeniek na Podujatia pfostŕedníctvom
Systému nátok na odmenu vo qýške 80Á zkoncovej ceny Vstupenky za každu úspešne ztea1jnovanu transakciu
pÍostÍedníctvom Systému, t'j' zakaždúVstupenkutezervovanu odbeĺateľom pĺostredníctvom Systému a následne
odberateľovi predanú. V prípade spustenia ďstribúcie, rezeruácLe a ptedaja Vstupeniek na Podujatie formou
HoMEticket máPrcvádzkovateľ nátok na odmenu vo ýške 60/o zkoncovei ceny Vstupenky zakaždu úspešne
zrealizovaĺ,i transakciu prostrednícwom Systému, t.j. za každíHoMEticket vsťupenku tezetvovani odberateľonr

ptostĺednícwom Systému a súčasneodberateľom zaplatenil
odmena poďa bodu 4.1'. tejto zmlur,y je dohodnutá bez DPH. V tejto odmene nie je zahrnutát:aĺnercvá kampaň,
banneľov, zo|>tazeĺie bannetov na stfánke Ptevádzkovateľa, rJač Vstupeniek pre vlastné potreby Partnera
$/stupenky určenék preclaiu na mieste konania PoduiattaPattneťom' pte účelyreklamných a,,public relations" aktivít
alebo pre vlastný ptedai Partneta), zapožičanierurniketového systému, predaj Vstupeniek na mieste, autoťtzácía
vstupeniek pomocou ručných čítačiekna mieste konania Poduiatia, ktoté zabezpečuje Prevádzkovateľ, ako ani ďalšie
náklady/poplatky, ktoĺéPtevádzkovzteľ vyĺaložilv spojení s Podujatím. Tieto náklady/poplatky budú Paĺtnetovi
účtovanépopľi odmene' podľa Cenníka služieb alebo ustanovení teito zmluvy.
odmena uvedená v bode 4.1 teito zmlulry sa zlryšuje o 2o/o za každúpredanú Vstupenku na Podujatie, vo vzt'ahu ku
ktotému bol zo stťany Paftnefa potušený záväzok uvedený v bode 3.3 tejto zmluvy. Zýšená odmena Poskytovateľa
savzt'ahuje na všetky Vsrupenky na dotknuté Podujatie' bez ohľadu na to, či boli predané pred alebo po porušení
povinnosti Pattne1:a, t.j. pred úpĺavouýšky odmeny poďa tohto bodu zmluvy alebo po nej.
Prevádzkovateľ má voči Partnerovi nárok na servisný poplatok vo ýš}e 1,5 o/o za spracovanie transakcie pri ktorej
b ola p oužitá b ankr:v á kana.
Na účelyvýpočtu odmeny podľa tohto článku zmluvy sa za cenu Vstupenky považu|e koncová cena Vstupenky,
zníženáo prípadné dodatočné zľalry poskytované Parmetonr.
V prípade iednoďých Poduiatí môže byt' odmena písomne dohodnutá medzi zmluvnýlmi stranami aj v ine| w-i'ške,
alebo iným spôsobom, ako |e uvedené v bode 4.i. teito zmluvy.
Partnet sa zaväzuje uhraďt' Pĺevádzkovateľovi zmluvne dohodnutu odmenu af alebo náJ<lady/poplatky vždy na
zá|<]ade faktúry vystavenei Prevádzkovateľom a clodanej Partnerovi' Podkladom pre vystavenie faktury na odmenu
Prcvádzkovateľa bude vÉčtovaniepredaných Vstupeniek na Podujatie - vyúčtovacíprotokol, zostavený na zá\<]ade
vyhodnotenia sledovaných úda|ov evidovaných Systémom, ktory je Prevádzkovateľ povinný vyhotovit' naineskôľ
súčasnes vystavením faktury' V prípade, zk by na strane Prevádzkovateľa lyvstala dôvodná obava o platobnú
schopnost' Paftnera, je oprávnený vystavit' fakturu kedykol'vek, a to aj bez vyhotovenia v1účtovacieho ptotokolu,
pdčom je oprávnený fakturovat' nátokna odplatu aj po častiach.
Faktúry vystavené Pĺevádzkovateľom poďa tejto zmluvy musia obsahovat'všetky náležitosti stanovené právn1,mi
predpismi. Faktury budú splatné ku dňu ich lystavenia a spravidla uhtadené formou zápoču odmeny af alebo
nákladov/poplatkov Prevádzkovateľa voči finančným prostriedkom zodpovedajúcim kúpnej cene predanych
Vstupeniek. Ák nebude pľíslušnáÍaktura obsahovat' všetky zákonné ná1ežitosti' je Partner oprávnený vrátit' ju
Pĺevádzkovateľ<rvi a vyžadovať iej doplncnie.
Zmluvné strany sá výslovne dohodli, žePtevádzkovateľ je optávnený zasielat' Partnerovi všetky faktúry podľa tejto
zmluly pĺostĺedrucwom elektronickej pošty. Elektronické faktury budú Partnerovi zasielané e-mailom vo foĺmáte
'pdf na e-maiiovú adľesu agata.machovcakova@turzovka.sk a sú zmluvnými stťanami považovanéza plĺaohodnotné
faktury, ktoré sú náhradou faktury v Papieŕovei forme. Partner podpisom tejto zmluvy udeľuje Pľevádzkovateľovi
súhlas k zasie7anju faktút v elektĺonickej forme v zmysle ustanovenia $ 71 ods' 1 písm. b) zákona č.222/2004 Z.z. o
dani z pridanej hodnoty v platnom zneni. Za deň doručenia ptíslušnejfaktury sa bude považovat' deň pľeukázateľného
odoslania elektronicke! fakĺlry Prevádzkovateľom pfostfednícwom elektronickej pošty.
t.j.

4.3.

a platobné

ýoba

v.

Zadanie Poduiatia do Systému, poskytovanie informácií o Podujatí
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o všetkých Podujatiach,
Partnetjc povinný písomne - vyplnením Fotmulára podujatí - informovat'Prevádzkovateľa
InÍotmáciaPaftneta
bude obsahovat' údaje
2 to fl''neskôĺ 5 dní pĺed pĺrrým dňom Verejnej ptezentácie Podujatia.
potrebné na realtzáciu ptedaia a tezewácie Vstupeniek na Podujatia ptosttedníctvom Systému' a to najmä:
o názov Podujatia, dátum, čas a miesto jeho konania,
o počet, cenu a špecifikáciu Vstupeniek na Podujatie ponúkaných pľostrednícwom Systému, yrátafle špecifikácie
ceny Vstupeniek tôzneho druhu (t.i. v prípade ľôzneho dtuhu Vstupeniek do jednotliých sektorov hľaďska ,zIl,av

o
o
o

atd),
stručný popis Podujatia z obtázok,
rozpis jednotliv.ých miest v hľadisku a jeho pĺípadnéčlenenie na sektory, prípadne aj mapku hľacliska,

ľozsah osobných údaiov odberateľov, ktorych spracúvanímie Pĺevádzkovateľ poverený.
5.2' Partneľ sa zaväzuie dodat'do Systému Ptevádzkovateľovi minimáLne 60'/o z celkového počru Vstupenieknakažáé
jednotlivé Podujatie, vprípade, ak sa na Podujatie ptedávýu Vstupenky rôzneho druhu (t'i. do rôznych sektorov
hľaďska), tak je Pattneĺ povinný dodat' tento počet Vstupeniek (uvedené percento) z kažďého dtuhu Vstupeniek'
5.3. Povinnost' Paftnefa stanovená v bode 5.2. tejto zmluvy sa neyzt'a,hvje na ptemiéry, slávnostné alebo benefičné
Podujatia, ani na Podujatia vopĺed utčenékonkĺétnemuzáu1emcovi (napr. Poclujatie utčené/objednanékonkĺétnou
firmou)' za podmienky, že sú takto Partnerom vopred ýslovne (písomne) označené.
5.4. Informácie poďa bodu 5.1. tejto zmluvy je Partner povinný zaslat'Prcvádzkovateľovi velektronickej podobe
na e-mailovú adresu: zadane@rlcketportal.sk a na kontaktnú e(Formulát podujatí vyplnený vo fotmáte MS
'0ľord)
mailovú adresu Ptevádzkovateľa, alebo na inú e_mailovú adresu, ktorú poskytne Prevádzkovateľ Partnerovi na tento
účel,prípadne odovzdať osobne na centrále (v sídle) Pĺevádzkovateľa.
5.5. Po obdržaníriadne a úplne vyplneného Formuláru podujaď predložíPrevádzkovateľ Partnerovi na odsúhlasenie
gr aťĺckýnávrh Vstupenky'
5.ó. Äkékoľvekavšetky požiadavky
ýkzjúce sa Podujatia fný. zmeny v hľadisku, v gtafike Vstupeniek,
^arr.efly
popisiek, ýmena obrázkov a bannerov, blokovanie a pddávanie miest v hl adisku, zmeny cenoých katcgórí
Vstupeniek, objednávky na t]ač Vstupeniek pĺe Partnera a pod./ sa Paftnef zaväzuje zasielat' Prevádzkovateľovi
elektĺonickou formou na e-mailovú adresu poďa bodu 5.4. tejto zmluvy.
5'7. Prípadnúzmenu teľmínu konania Podujatia je Parmer povinný bezodtr<ladne písomne oznámit' Prevádzkovateľovi,
a to elektronickou foľmou na e-mailovú adresu podl'a bodu 5.4' tejto zmluvy alebo doručením oznámenia na centráJru
(sídlo) Prevádzkovateľa' Náhľadný tel'mín konania Pocluiatia ie Partneĺ povinný uvedeným spôsobom oznáĺrit'
Prevádzkovateľovi súčasnes oznámením o zmene termínu. Vprípade, ak noý termín nie je stanovený oznámiho
Pannet Prevádzkovateľovi v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa oznámenia o zmefle teĺ:mínukonania Poduiatia.
5.8. Äkékoľvekprípadná íplná zmena alebo čiastočĺáupravav názve Poduiatia nemá vplyv na platnost' ustanovení teito
zmluvy a táto zmlĺva sa v plnom tozsahu vzt'ahuje na Podujatie konajúce sa pod ieho noqým/upraveným názvom.
5'9. Pattneľ je oprávnený po dohode s Prevádzkovateľom poskytovat' na vybtané Podujatia špeciáIne akcie, zľalry,
respektíve výhody pre Držiteľov GoTicket kariet. V takomto prípade sa peŕcenťuálna odmena Preváďzkovateľa podľa
článku IV. teito zmlur,y bude utčovat' z ceny Vstupenky po odpočítanídohodnutej zľavy.
5.10. Partner je povinný písomne informovat' Prcvádzkovatel'a v dostatočnom časovom predstihu, nie však v lehote kratšej
ako 5 dní, o úmysle poskytnút' odbeľateľom dodatočnúzlavu z ceny Vstupenky na Podujatie' a to bez ohľadu na
formu a dôvod, pre ktoý je dodatočná zl'ava poskytovaná (propagačné zľavnenékupóny, zľavy pre vybrané okruhy
osôb, množstevné zľavy a pod.)'
5'11. Vprípade,akPartnerprostredníctvomVlastnýchstránokPaľtnerauskutočňujeÍeaetváci:ua/aleboptedaj Vstupeniek
z^ ceflu odlišnúod ceny Vstupeniek uvedenej Pattnerom vo Formulári podujaď, resp. následne Prevádzkovatel'ovi
oznámenu, máPrevádzkovatď právo cenu Vstupeniek ponúkaných pÍosffedníctvom Systému upĺavit', t.j. zosulaďt'
do výšky ceny vstupeniek na Podujatie ponúkaných Partnefom prostredníctvom Mastných stránok Partnera. Výška
petcentuálnej odmeny Ptevádzkovateľa poďa článku IV. tejto zmluvy ostáva zachovaná.
5'12' Pattner je oprávnený naineskôt do 24 hodín pred začiatkom konania Podujatia, nie však skôr než 3 dni pted jeho
konaním, ptevziat' naspät' zo Systému nepľedané Vstupenky na Podujatia za účelomich ďalšieho evcntuálneho
.

ptedaja mimo Systému.
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5'13. Partner ýslovne súhlasí,že zaďaním akéhokoľvek Podujatia do Systému súčasneudeľuje Prcvádzkovatel'ovi pre
teklamné a ,,public relations" potĺeby Pľevádzkovateľ štyri kusy voľných Vstupeniek na toto Podulatie.
Prevádzkovateľ je oprávnený predmetné voľnéVsrupenky r,ytlačit' kedykoľvek od spustenia ptedýa Vsrupeniek, bez

ďalšieho schvaľovania zo stt^rly Pattneta. Prevádzkovateľ prehlasuie, že vstupenky použije na podporu pteďaja
Podujatia a nezneuž\je ich na ďalší pteda|. V prípade nel'yužitia Vstupeniek na potreby uvedené v tomto článku sa
zaväzu1e, že Vstupenky wáti do pĺedaia najneskôr 5 dní pred uskutočnením Podujatia. Zároveň Pĺevádzkovateľ
prehlasuje, že vstupenky nebudú vytlačené z VIP sektorov a]ebo vstupeniek blokovaných pte Paľtnera. Poskytnutie
väčšiehomnožsťva voľných Vsľupeniek je možné na základevzájomnej dohody zmluvných strán.

vI.

Distribúcia a ptedai Vstupeniek
6.1'

'

na Podujatia sprístupnená odbeĺateľom , a to |ednak
prostrednícwom internetoých sttánok Ptevádzkovatel'a, iednak pŕostrednícfvom Pľedajnej siete Ticketpotal' Predaj
Prosttedníctvom Systému je ponuka Vstupeniek

Vsľupeniek, ktoľési odbeĺatelia rezewova]j n^ internetových stránkach Prevádzkovateľa, ie následne
Prevádzkovateľom rcalizovaĺý prostredníctvom jednotľých ptedainých miest/prevádzok Predajnej siete

6'2.

6.3'

6'4.

ó.5.

Ticketportal alebo priamo cez internetové stránky Prcvádzkovateľa.
Pĺe pĺedaj Vstupeniek pfostťedníctvom Systému sú využívanéHologtamové foĺmuláre Ticketpotal, ako aj všetky
fotmy elektronických Vstupeníek, ktoré Prevádzkovateľ v danom čase technologicky poskyťuje. Partner je povinný
akceptovat' používarueHologĺamov.ých formuláľov Ticketponal, ako ai GoTicket karry HoMEticket Vstupenky,
BooMticket Vstupenky, MoBllticket Vstupenky a prípadne všetky, ďalšie elektľonické Vstupenky opĺávňujúce
účast'Majiteľavstupenky na Podujatí, pokiď sa umluvné strany písomne nedohodli inak' Partneĺ prehlasuje' ževzor
všetkých druhov Vstupeniek 1e mu známy. Zmluvĺésttany si môžu písomne dohodnút' oďišný spôsob ýoby
a

distribúcie Vstupeniek.

V pľípade vystavenia duplikátu Vstupenky alebo powrderua o zaktlpení Vstupenky pre Majiteľa vstupenky zo stÍany
Pteváázkovateľa, po stfate alebo znehodnotení otiginálu pôvodne lrydanej Vstupenky, a ieho schváleni^ zo stÍafiy
Paľtnefa, ie Partner povinný zabezpečlťpre Majiteľa vstupenky vsťup na Podujatie na zál<7ade duplikátu Vstupenky
alebo powrdenia o zakttpent Vstupenky, prípadne riešit' problémy na mieste konania Podujatia spojené s ýmto
rozhodnutím.
Paftner sa zaväzuje Vsrupenky v}tlačenéna Hologtamových formulároch Ticketportal af aIebo Vstupenky inak
dodané Prevádzkovateľom nedistribuovat' iným spôsobom ako pŕostfedníctvom Systému; tento zákaz neplatÍ
v pípade ptedaja Vstupeniek na Podujatia pľiamo v priestoľoch, kde sa Podujatie koná, pĺípadnev ďalších,
Prevádzkovateľom písomne schválených predajných miestach. Paŕtnef sa zaväzuje nedisľibuovať aneptedávat'
Vstupenky na Poduiatia priamo prostrednícwom zmluvných predajcov Prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ ie na základe písomnej obiednávky Partnera, zaslanej Prevádzkovateľovi elektronickou foĺmou na emailovú adresu dal@dekglpo4alók sk a na e-mailovú adĺesu v záhIzvíPtevádzkovateľa, tejto zmluvy alebo doručenej
na centŕálu (sídlo) Ptevádzkovatel'a, oprávnený lrytlačit' Partnerovi Vstupenky uľčenék predaju na mieste konania
Podujatia, pre účelyĺeklamných a ,,public ĺelations" aktivít alebo pľe vlastný pĺedaj Partnera. Paftner je povinný
označenie ľadu a sedaďel hl'aďska, ako aj cenovú kategóriu;
v obiednávke uviest' pľesný počet Vstupeniek, číse]ĺé

pĺi voľnom sedí počet Vstupeniek

a cenovú kategóĺiu. Vstupenky

budú zo strany Prevádzkovateľa vytlačené

v nasledovných lehotách od doĺučenia objednávky Partnera: do 100 kusov do 8 pĺacovných hoďn, do 500 kusov do
24ptacovných hoďn a nad 500 kusov do 48 pracovných hoďn. , pričom zaptacovné hodiny sa považuje čas od 9,00
do 15,00 počas pĺacovných dní.. Paĺtner bede na vedomie a súhlasí, že tlač týchto Vstupeniek je spoplatnená, a to
nasledovne: 0,12 EUR @ez DPH) za ieden kus Vstupenky čiernobielej tlače a 0'24 E'UR @ez DPH) za jeden kus
Vstupenky faĺebnej tlače. Pattneľ berie na vedomie a súhlasí,že v pĺÍpade požadovanej distĺibúcievytlačených
vstupeniek si Prevádzkovatel'všetky náklady spoiené so zabezpečením ďstľibúcie bude účtovat'podľaplatného

6'6'

cenníka Prevádzkovateľa.

V prípade pĺiameho lyužitia Systému Pattneľom na vlasmú tlač Vstupeniek bude Partnerovi účtovanýHologĺamoý
foĺmulár Ticketportal, a to v cene 0,10 EUR @ez DPH) za jeden kus Vstupenky.
Stĺ'sĺ:;l6 | L7
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VII.
Zrneny a Ztušenie Podujatia, spôsob vĺacania vstupného

7'1.

7

'2.

7.3'

7.4.

7'5'
7.6.

7'7'
7.8.

'

Partner je kedykoľvek opĺávnený zmenit' alebo zrušit' Podujatie zadané na predaj Vsrupeniek prostľedníctvom
Systému. Zmenu alebo Zrušenie konania Podujatia ie Partner povinný bezodkladne (najneskôr do 24hodin) písomne
oznámit' Prevádzkovatel'ovi, a to elektľonickou formou na e-mailovú aclresu podľa bodu 5'4. tejto zmluvy alebo
doručením oznámenia na centrálu (síďo) Prevádzkovzteľa.
Za ztušenle Podujatia sa na účelytejto zmluvy považuje neuskutočnenie Podujatia vôbec, ako aj neuskutočnenie
Podujatia v náhtadnom termíne alebo neoznámenie nového tetmínu konania Poduiatia Partnerom Prevádzkovateľovi
podľa podmienok stanovených v bode 5'7'
V prípade ztušenia Podujatia je Prevádzkovatel' povinný po dobu 365 dni od zrušenia Podujatia, resp. od doručenia
oznámeĺia Pattĺeta podľa bodu 7 .1'. alebo mátneho uplynutia lehoty poďa bodu 5.7' te|to zmluvy, sprístupnit' na
svojej internetovei suánke, na ktorej sa ponúkala rczewácja aptedzj Vstupeniek na zrušenéPodujatie, informáciu
o zrušeníPodujatia, pdpadne i infoĺmáciu o miestach a čase vĺátenia vsťupného na zrušenó Podujatie Majiteľom
vstupeniek.
Za zmenené Podujatia sa na účelytejto zmluvy považuie uskutočnenie Podu|atia so zmenou námu, a/alebo micsta
konanie a/ aIebo dátumu konania Podulatia
Vprípade zmeny Poduiatia je Prevádzkovateľ povinný počas obdobia od zmcny Podujatia, resp. od dotučenia
oznámetiaP^tttrct^ poďa bodu 7.1. až do dátumu konania zmeneného Podujatia sprístupnit' na svojej inteĺnetovej
stľánke, na ktoĺej sa ponúkala rczetvácia a preďaj Vstupeniek na zmenené Podujatie, informáciu o zmene Podujatia,
prípadne i infotmáciu o miestach a čase vtátenia vstupného na zmenené Podujatie Maiiteľom vstupeniek.
Ptevádzkovateľ je na zál<Lade tejto zmlur.ry Partnerom povetený na vtátenie vstupného Majiteľom vstupeniek
ptostrednícwom Predajnej siete Ticketpotal až do dátumu konania zmeneného Podujatia, resp. od pôvodného
dátumu konania Podujatia, podľa toho, ktor.ý dátum nastane neskôt, pokiď sa zmluvné stany písomne nedohodnú
inak. Ptevádzkovateľ má nátok na úhradu nákladov spojených s vŕátením vsťupného,ktoré sa Partnet sa zaväzuje
zapJlatlt'tak, ako mu budú oznimlené.
Pľevádzkovateľ má nárok na plnú výšku dohodnutej odmeny, nákladov af alebo poplatkov spoiených spredajom
Vstupeniek, s pfopagáciou Podujatia, tlačou Vstupeniek na zmenené alebo ztušenéPodujatie, af aIebo inými nákladmi
vynaložený.rrni v súvislosti s Podujatím, pričom Paľtner sa zaväzuje úeto zapIaút'v celom rozsahu.
Pre pľípad zrušenia Podujatia je Prevádzkovateľ na zál<Iade tejto zmluly Pattnerom poverený navrátetie vstupného
v mene a fla t'atchľ účtuPartnera Majiteľom vstupeniek prostľedníctvom Predajnej siete Ticketpottal, a to v lehote
do 1 roka od doručenia oznámenia Partnera o zľušeníPodujatia poďa bodu 7.1., resp. od máľneho uplynutia lehoty
podľa bodu 5'7. tejto zmlur,y, pokiaľ sa Žrnluvné strany písomne nedohodnú inak' Pľevádzkovateľ má náľok na
úhtadu nákladov spojených s vfátením vstupného, ktoré sa Partnef sa zaväzuje zaplatiť , a to tak, ako mu budú
oznámené.

Zmluvné sttany sa ýslovne dohodli, berú na vedomie a súhlasia,ženaičely vrátenia vstupného Majiteľom vstupeniek
zo stt^ny Pľevádzkovateľa budú použitéfinančnéprostriedky, ktoré Prevádzkovateľ inkasoval ako kúpnu cefiv z^
Vstupenky na zrušenéPodujatie, po odpočítaníýšky Partnerovi vyplatených zá|oh a odpočítanívšetkých odmien
a náHadov/ptlplatkov Prevád,zkovatel'a spojených s predajom Vstupeniek, propagáciou zrušenéhoPodujatia, tlačou
Vstupeniek a ĺĺýchnákladov vynaložených v súvislosti s Podujatím' ako ai s vrátením vstupného.
7.10' Zm\uvné stfany sa súčasnedohodli, berú na vedomie aPattner ýslovne súhlasí,že Ptevádzkovateľ je okrem
prostdedkov podľa bodu 7.9. optávnený na účelyvtáten:r^ vstupného Majitel'om vstupeniek zmeneného alebo
zrušeného Podujatia použit' aj Fĺĺančné
prostriedky inkasované Ptevádzkovatel'om ako kúpnu cerl|f z^Vstupenky na
iné Podujatie' ktoĺésa ľiadne uskutočďo, pokiď ýmito ptostriedkami Prevádzkovateľ v čase vtacariavsťupného za
Vstupenky na zmenené alebo zrušené Podujatie disponuje , ako aj akékolŤek iné prostriedky Partnera, ktoqými bude
Pĺevádzkovateľ v danom čase ďsponovat'. Uplatnenie postupu poďa tohto bodu zmluvy je Pĺevádzkovateľ povinný
Paŕtnerovi bezodkladne o známlt' .
7.1'1 .
Parmer sa súčasnezaväzuje a zátoveň čestne prehlasuje, že v prípade zrušenia ktoréhokoľvek Podu1atia v1platí
všetkyrn Majiteľom vsmpeniek, ktorí si zakúpili Vstupenky pĺostrednícwom Systému Prcvádzkovateľa a ktoĺíneboli
v plnej wýške uspokojení prostredníctvom Prcvádzkovateľa, hodnotu vsťupného, a to až do wýšky 1000Á zaplzteného
vstupného. Náklady s ým spojené znáša Paftncŕ v celom rozsahu, vtátane akýchkoľvek administratívnych a iných
nákladov, ktoré v telto súvislosti vzniknú na strane Prevádzkovateľa.

7 '9
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Pre pĺípadvracania vstupného 2o stt^nyPartneta sa Partneĺ zaväzĺjev lehote do 5 dní od zĺušenia Podujatia alebo
uplynutia lehoty podľa bodu 7.8 zmIuvy oznárntt'Prevádzkovatel'ovi miesto, čas aspôsob vtacania vsťupného
Majiteľom vstupeniek' Partner ďalej ýslovne súhlasís tý,rn, že Prevádzkovateľ je v tejto súvislosĺoptávnený na
internetovej stránke www.ticketpoĺtal.sk zveľejnit' úda|e Pattnera ako otgatizátoĺa zĺušenéhoPodujatia, a to
v nasledovnom rozsahu:
- obchodné meno

-

IČo

DIC/IČ DPH
Sídlo
e-mail

Meno

priezvisko zodpovednej osoby za pteýzatle z^|oh
Telefónne číslozodpovednej osoby
a

Dátum a miesto, kde bude Partneĺ vtacat'vsľupné

VIII.
Vyúčtovaniepľijaých Íinančných ptostĺiedkov

8.1'

8'2'

8'3.

8.4.

8'5.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje prĺ1ar' čiastku zodpovedajúcu kúpnej cene Vstupenky v hotovosĺi alebo bezhotovostne
na svoj bankový účetvmene Paľtneta avždy do 10 ptacovných dď od vystavenia konečnéhovýčtovacieho
ptotokolu previest' celú inkasovanú čiastku za všetky predané Vstupenky na toto Poduiatie' po započítaníodmeny
a ĺáHadov f poplatkov Ptevádzkovateľa, zotlľadneníuž pĺípadnevyplatoných finančných prostdedkov fotmou záIohy
a akýchkoľvek iných nárokov Prevádzkovateľavoči Partnerovi, ľesp. v prípade zmeneného alebo zrušeného Podujatia
Íinančnýchptostdedkov vtátených Majiteľom vsfupeniek, bezhotovostným ptevodom na bankový účetParmera, ak
nie je medzi zmluvnými stranami písomne dohodnuté inak. Táto povinnost' sa považuie za splnenú okamihom
odpísania Íinančnýchpĺostľiedkov z bankového účtuPrevádzkovateľa. Povinnost'pteviest' Paftnefovi inkasovanú
čiastku za ptedané Vstupenky Ptevádzkovateľovi pted vystavením konečného vyúčtovacieho pľotokolu nevzniká.
Partner sa týmto výslovne vzdáva pĺáva ďsponovania s finančnými prostriedkamí zaptedané Vstupenky do doby
konania Podujatia, s výnimkou pďpadu poskytnutia zálohy podľa bodu 8.2' teito zmluĺy.
Na základe písomnej žiadostiPattneta môže Prevádzkovateľ r.1platit' Partnerovi zálohu, t.j. čast' Prevádzkovatel'om
pľiiatei čiastky zodpovedajúcej kúpnej cene Vstuperuek' Záloha nesmie byť qplatená skôr ako 3'L dní pred
uskutočnenímdaného Podujatía, pričom ýška tejto záIohy nesmie presiahnut' 40o/o z celkovej ceny predaných
Vstupeniek ku dňu predchádzajilcemu dňu'rypl"ty zalohy, po odpočítanívšetkých odmien anál<7adov/poplatkov
Prevádzkovatel'a spojených s ptedajom a propagáciou daného Podujatia. Záloha sa považuje za poskytnutú
okamihom odpísania finančných prostriedkov z bankového účtuPrevádzkovateľa.
Paĺtner je zodpoveclĺý za otganizáciu Podujatia, ako aj za clisponovanie s Íinančnýmiprostiedkami získanýľni
z ptedaja Vsťupeniek na Podujatie, vyplatený'mi formou lednotlivých záloh.Pattĺer prehlasuje, že si je vedomý, že aj
po vyplatení zĺloh podľa bodu 8.2. znáša všetky náklady Ptevádzkovateľa spojené s pľedajom a ptopagáciou
Vstupeniek na Podujatie, a to uskutočnené, zrušené, pripadne zmenené , zrušené a preloženéna náhtadný termín.
Ptevádzkovateľ je povinný do 10 ptacovnych dní po skončeníPodujatia u petioďcky sa neopakuiúcich Poduiatiach,
alebo do 10 pracovných dní po skončeníkalendárneho mesiaca pri pedodicky sa opakujúcich Podujatiach, vystavit'
Partneľovi konečný qúčtovacípľotokol. V prípade zrušenia Podujaĺa je Pľevádzkovateľ povinný vystavit' Parmetovi
konečný vyučtovacíptotokol do 10 pracovných dní po uplynutí lehoty poďa bodu 7.8 tejto zmluvy. Prevádzkovateľ
je oprávnený vystavit' Partnerovi aj pĺebežné- čiastočnéprotokoly. Čiastočnýprotokol lystaví Ptevádzkovateľ vždy
ku dňu poskytnutia zálohy Partnerovi poďa boclu 8.2. a ku dňu doručenia oznámetia PattneÍa poďa bodu 7.1. alebo
márneho uplynutia lehoty podľa bodu 5.7. tejto zmluvy.
Zm\uvné stlany sa ýslovne dohodli, berú na vedomie a súhlasia, že Prcvádzkovateľ je optávnený jednostĺanne

započítat'akúkol'veksvoju pohl'adávku voči Partnerovi na úhradu akýchkoltek odmien anáHadov/poplatkov
Prevádzkovateľa spojených spredajom apropagáciou Podujatia, ako aj svrátením vsťupného, na základe tejto
Zmluvy, ato vtátaĺe pohladávky, ktorá ešte nie je splatná spohl'adávkou Partnera na lydanie finančných
jjj'ĺ;,:ĺ:*8
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v mene
oĺostĺiedkovpredstavuiúcich kúpnu cet\f z^ Vsrupenky na Podujatie, prijaté Prevádzkovateľom
'porrr"^uPafinera od odbeĺateľov, a to vtátane pohľadávky, ktotá ešte nie ie splatná.

Ďĺsĺeptáva

a na zál<l,ad'e

IX.
apovinnosti pri používaníSystému

Inŕoĺmácie poskytnuté Paŕtnefom podľa bodu 5.1' teito zmluvy, tesp. akékoltek ďalšie informácie, ktoté sú
nevyhnutné na riadnu reaLĺzáciu tezewácĺe aptedaja Vstupeniek na Poduiatie, je Prevádzkovatel' povinný zvercinĺt'
9.2.

v Systéme.
Pri prevádzkovaní Systému je Ptevádzkovateľ povinný nď1má
o zabezpečovat' nepĺeffžiýchod Systému a v pĺípadevzniku poúch zabezpečit' jeho bezplatné odstĺánenie do ó
hodín po písomnom oznárnení Paĺmeľa na e-mailovú adĺesu suppoft@ticketportal'sk, s ýnimkou prípadu, kecly
poruchu Systému spôsobil Partneŕ - v tomto prípade hradí náklady odstránenia poruchy Paľtner v plnom roŽsahu,
o uviest' do Systému Poduiatie, a to do 48 hoďn od ieho zadania, t.j. úplnéhovyplĺrenia Fotmuláru podujatí
a súčasne odsúhlasenia grafického návrhu Vstupenky, pĺičomnajneskodí čas na zadaĺie 2o stÍac'ly Patnera je
15:00 hoďna pracovného dňa. Vprípade zadaĺia Poduiatia včase po 15:00 hoďne pracovného dč'a sa za čas
zadaĺia považuje 08:00 hoďna nasledujúceho pracovného dňa,
o umožnit' Pattnerovi prostredníctvom prístupových hesiel pdstup do Systému v rozsahu užívatel'ských práv

stanovených touto zmluvou. Prístupovéheslá budú Partnerovi odoslané e-mailom na e-mailovú adresu

o
o
o
o
o
9.3.
9.4.

9.5.

9.6.

agata'machov cakov a@ĺlt zovka. sk

pokiaľ ie to na účelytejto zmluly pottebné, poskytnút' Partnerovi školenie práce so Systémom Ptevádzkovateľa.
Prvé školenie konané po podpise tejto zmluvy, ako aj prvé prešk9lenie vprípade opakujúcich sa chýb, je bez
poplatkov. Všetky nasledujúce školenia, z dôvodu opakuiúcich sa chýb alebo výmeny poveľených pracovníkov
Pattnetz,budú Partnerovi spoplatnené podl'a aktuálneho cenníku Ptevádzkovateľa.
r,yworit' bezpečnostné opatrenia na zabúnenie prístupu do Systému tetím (neopĺávneným) osobám, okĺem
bežnéhoprístupu v povolenom Íozsahu,
bezodkladne zhodnotit' Paĺtneĺom vznesené pĺipomienky k fungovaniu Systému. Ak sú vznesené pripomienky
v sulade s oprávnený'tni záujmami ostatných užívateľovSystému, ak povedú k zlepšeniu fungovania Systému, a ak
je to technicky a ekonomicky možné,Prevádzkovateľ upraví Systém tak, aby vyhovoval požiadavkám Partneta,
po dohode s Partnerom spoločne zabezpečiť v mieste konania Podujatia aatotizáciu GoTicket katiet,
HoMEticket Vstupeniek, BooMticket, ľesp. akýchkoľvek ďalších foriem elektronických Vstupeniek, ktoré
Prevádzkovateľ v danom čase technologicky poskytuje prostredníctvom laseroých čítačiekalebo rurniketového
systému

'

umožnit'Partnetovi prostrednícwom aplikácie CHE'CKTICKET autoĺizáciu vstupeniek.
Prcváázkc>vateľ ie povinný vhodným spôsobom propagovať Podujatie, a to v primeranej fotme na svojich
internetoých stánkach'
Ptevádzkovateľ ie povinný pĺi pĺedaji Vstupeniek na Podujaĺa pĺostredníctvomsvojich zmluvných predajcov v támci

Predajnej siete Ticketp ottal zabezpečit', aby konečná cena Vstupenky zodpovedala cene stanovenej Partnerom, resp'
Partneľom uvádzĺnej vzmysle bodu 5.9' tejto zmluvy. Vprípade akýchkolvek zliav poskytnuých Partnerom je
Prevádzkovateľ povinný zabezpečiťakceptovanie ýchto zliav svojimi zmluvnými predajcami v t^mci Ptedajnej siete
Ticketportal a zaistit'pľedaj Vstupeniek odberateľom za ceI'LLl znižeÍtllo príslušnúzl'avu.
Prevádzkovateľ je oprávnený uvádzat'obchodné meno Partnera ako ĺeferenciu na marketingové účely
Partner je v rozsahu pridelených užívateľskýchpráv oprávnený vsťupovat' do Systému' V rámci tohto prístupu je
Partnet oprávnený najma nahltadat' do kompletných štatisďk a prehľadov predaia Vstupeniek na Poduiatia a ich
tezervácli' Partner je povinný previesť kontrolu správnosti údajov zadanýchPtevádzkovateľom do Systému.
Y záujme maximálneho lyažiaa Systému je Partner povinný:
o písomne infotmovat'Prevádzkovateľa o všetkých Podujatiach v dostatočnom pľedstihu, nie však v kĺatšej lehote
ako 5 dní pred prrĺ.ýrn dňom Verejnej prezentácie Podujatia,
o písonrne informovat' Prevádzkovatel'a o všetkých zmenách ýka|úcich sa Podujatia f zmena dátumu, času, miesta
konania, zmeflĺ- ceny Vstupenky a pod./, na ktoré sa rcahzuje pĺedaj pľostĺednícwomSystému, a to bez
zbytočnéhoodkladu,
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uviest' infotmáciu o svojej spolupráci s Prevádzkovatel'om na svoiich intetnetoých stránkach, ako aj v iných

reklamných aptopagačných mateľiáioch,

ato v zneri:

,,Predaj

vsieti TICKETPORTÄL alebo

na

uviest' logo GoTicket' HoMEticket a BooMticket clodané Ptevádzkovateľom,
o bezodkladne infoĺmovat' Ptevádzkovateľa o zistených závadách v Systéme alebo o zistenom porušení
prístupoých práv do Systému /v ptipade Ú'bt" ptoblémov so Systémom Pattnet oznáml' túto skutočnost'
Ptevádzkovateľovi,
na tel. čísle+421 /0/91786868ó' alebo emailom na adresu suppoĺt@ticketportal.sk.
^to
Pattneľ je povtnný zabezpečit' ochtanu svojho pĺístupovéhohesla do Systému pted jeho ptezradením alebo zneužitim.
Partner zodpovedá Prcvádzkovateľovi za škodu, ktorá vznikne Ptevádzkovateľovi zneužttim prístupového hesla do
Systému, ktoľé bolo ptidelené Pattnerovi, ĺesp. uskutočnenímneoptávneného zásahu do ptogĺamu a činnosti
Systému nad rámec optávnenia Paftnetapoďa tejto zmluvy'
www.ticketpottal.sk" a

9'8.

c

\s,

ďa}ej

x.
Vlastný intemetový predaj Paftnefa
10.1. Partner je oprávnený prostredníctvom Mastných stĺánok Pattnet^ priamo ponúkat'odberateľom Vstupenky na
Podujatia, ktoré na zálä'ade tejto zmlu'ĺ,y zad,a],Ptevádzkovateľovi do Systému. ZaťWto účelombudú Vlastné stránky
P rcv ádzkov ateľ a'

P attnet a prepo j en é s o Sys témo m

10.2. Na účelyprepojenia Vlastných stánok Partneta so Systémom, ako aj následnej identifikácie lednotliých opetácií
r,ýka|úcich sa predaja Vstupeniek na Vlastných stránkach Paŕtnera, vygeneruje Prevádzkovateľ v Systéme pte Partnera

iedinečný identifikátor - atgument IDpattner, ktoný bezodkladne odovzdá Pattnerovi. Podrobný technický popis
prepojenia Vlastných stránok Paftnera so Systémom je uvedený v prílohe k tejto zmluve. Po odovzdaní argumentu
IDpattnef Paftnefovi Ptevádzkovateľom je za sptávne nastavenie tohtd argumentu na Mastných sttánkach Pafinera
plne zodpovedný Partner'

10.3. Partneĺ berie

na vedomie, že zaučelom riadneho prepojenia Systému s Vlastnými stĺánkami Pattneta je ner,yhnutné

zabezpečit' splnenie podmienok uvedených v prílohe k te|to zmluve, pričom tieto sa zaväzuje zabezpečit'. Partner
betic na vedomie a súhlasí, žePrevádzkovateľ nenesie zodpovednost' zanemožĺost'PÍepoienia Systému s Mastný'mi
sttánkami Pattneta af a\ebo jeho zlyhanie a/ a]ebo neúspešnost' teahzácie predaja Vstupeniek na Vlastných stĺánkach
Pattnetav dôsledku nedodtžania podmienok stanovených pre prepoienie na Systém zo sfta:ny Pafinet^'

10.4. Zmluvné stfany sa dohodli, beľúna vedomie

a súhlasia, že za ptedaj Vstupeniek na Podujatia pťostrednícťvom

Mastných stránok Partnen sa považuie

(i)
(i1)

pÍoccs tezetvácie ýchto Vstupeniek zo

sttarny

odbeĺateľovprostrednícwom Mastných sttánok Parmera

af alebo

pfoces zakuperĺa tychto Vstupeniek zo sttany odbetateľov pÍostfedníctvom Vlasmých stĺánok Pattneta.

10'5' ZmIuvné stťany sa ýslovne dohodli, betú na vedomie a súhlasia, že za tezetvované Vstupenky na Podujatie v zmysle
bodu 10.4. písm. (i) tejto zmluvy sa považujú Úlučne tie Vstupenky, ktoré budú odberateľmi, ktorí si ich

prostrednícwom Vlastných sttánok PartÍrera zatezetvovah' i následne zapla;tené, a to bez ohľadu na spôsob následnei
platby kúpnej ceny za rezervované Vstupenky (v hotovosti priamo v Predajnej sieti Ticketportal, internetbankingom
a pod.)' Za rczeryované Vstupenky podľa boclu 10.4. písm' (i) tejto zmluvy sa nepovažujú Vstupenky, ktoých
rezewáciz pĺostredníctvom Mastných stránok Partneľa neprebehla úspešne af alebo ktoĺých rczerväcĺa mätĺe
uplynula (t.j. v stanovej dobe rezervácie nedošlo zo sttany odberatel'ov k úhrade ich kúpne1 ceny).
10.6. Prevádzkovateľ sa zaväzuje nerušit' tezewácie odbeľateľov evidované v Systéme ptostredníctvom Mastných stránok
10.7

'

Partnera.

ZmIuvné strany

sa

dohodli, berú na vedomie a súhlasia,žePrcvádzkovateľ mánárokna odmenu zaptedaj Vstupeniek

na Podujatia odbeľateľom rca|izovaný v súlade s ýmto článkom zmlulry prosttednícťvom Vlastných stánok
Pafinet^. Zmluvné stfany sa zátoveň ýslovne dohoďi, žeýškaodmeny Prevádzkovateľa za ptedaj Vsrupeniek na
Podujatia prostrednícťvom Vlastných stránok Paŕtnefa ie určená ýmto článkom, pričom úpruva v1'šky odmeny

v zmysle čiánku IV. zmluvy sa nepoužiie.

1

0.8. Prevád zkc>vateľ má za predaj Vstupeniek na Podujatia prostrednícťvom Mastných stĺánok Pafineta nátok na odmenu
vo v'ýške 4o/o zkoncovej ceny Vstupenky zakaždu Vsťupenku na Podujatie pľedanú prostredníctvom Mastných
stránok Paftnera.
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bez DPH. V tcito odmene
zahrnuý poplatok
odmcnapodľa bodu 10'8. dohodnutá
'^
'IU'y'
^ nri
karta
prostĺednícrvom
interneťu.
banková
ktoĺcj bola polžitá
,nl0.2a ccnu Vsrupcnky sa na účelywýpočtu odnrcny podľa tohto článku znrlurry považuje koncová cena Vstupenky,
jc

'"

nie

jc

z^ sptacov^nie transakcie,

,ríž"rá o prípadnédodatočnézľavy poskytované Partncrom.

Ustanovcnia článku IV. znrlur.y, uprar.'u|úce spôsob qúčtovania odnreny a jej splatnost'' sa použijúaj na výčtovanie
a splatnost' odnleny poďa tohto článku zmlulry.
berú na vedĺrmie a súhlasia, žc v pĺípadehĺubéhopoĺušenia tohto článku zmlur,y
fi.12. Zmltvné strany sa ýslovne dohodli,
zo sľany Partneta 1e Ptevádzkovateľ opĺávncný odpojit' Vlastné stĺánky P^Ítneta od Systému, fcsp. deakĹivovat'
identiÍ]kátoľ pĺidelený Partneľovi'
1n ĺ 1.

xI.
Sankcie, náhtada škody
11.1. Každá zo zmIwvných stĺán zodpovedá druhej zmluvnei strane

za škodu vzniknutu porušenímpovinností

l'1plywajúcich z tejto zmluvy' alebo zavineným potušením právnych predpisov. Zodpoveclnosti sa strana zbaví, keď

bola škoda spôsobená objektívne neodvrátiteľnou udalost'ou, ktorej nemohlo byt' zabránené ani pri :,ryna|oženl
akéhokoľvek úsilia, ktoré možno požadovat' za daných poclmienok konkĺétneho pľípadu (vyššia moc).
1'1.2. Prevádzkovateľ prehlasuje, že nírn poskytnuté plnenie nie je zat'aženéprávami tretích osôb alebo strán' ktoré by
plnenie povinností z tejto zmlulry obmedzovala alebo zncmožňovala.
1'1'.3. Pattner ptehlasuje, že:

-

plnenie poskytované Partnerom nie ie zat'ažené ani obmedzené právami tretích osôb, vĺátane práv k duševnému
vlastníctl'u (autorské právo, ocht^nne známky atď '),
)
pľávnc vzt'ahy k plneniu poskytovanému Paftneľom sú vyspoĺiadané a v súlade s pľávnymi pĺedpismi a Paĺtncr jc
plne optávnený poskytovat' plnenie poďa tejto zmluvy,
poskytovaním plnenia Partnerom ani spoluprácou Prevádzkovateľa s Pattnetom v súvis1osti s t1'mto plnením
nedochádza k poĺušeniu žiadnych právnych predpisov, ani ľozhodnutíštátnych alcbo samosptávnych oĺgánov'
disponuje všetkými pŕostfiedkami, ktoré sú potrebné na riadne a včasnéplnenie jeho povinností v zmysle tejto

zmluvy
11.4. vprípade,aksalkáže,ženiektorézr.yhláseníPartnerapodl'abodu11'3.nebolovsúlaclesoskutočnost'ou,považuje
sa to z^ hrubé porušenic zmluvnej povinnosti Parrnera'

11.5' V pĺípade nesplnenia alebo poľušenianiektotej povinnosti uvedenej v tejto zmluve, niektorou zo zmlwvných strán,

je

táto povinná z^P\atit'druhej zmluvnei strane zmiuvnú pokutu vo výške 100,- trUR za každý deň orneškania s plnením
povinnosti alebo porušovania povinnosti po tom, ako bola na jej splnenie ľespektíve upusterrie od potušovania
vyzvaná druhou zmluvnou stťanou.
11.ó. Pĺcvádzkovateľ má nátok na zmluvnú pokutu za každéjednotlivé porušenic povinností Partncfa. Znl,;-vná pokuta
nárokovatel'ná Ptevádzkovatel'om voči Partnerovi je primeraná zabezpečovanej povinnosti, čo zmluvné stran1'
powrdzujú svojim podpison na tejto zmluve'
11.7' Zmluvné pokuty podl'a tejto zmlur,ry sú splatné clo 5 clní od doručenia písomnej ýzvy na ich uhraclenie zmluvnej

stfane' ktorá dohodnutú zmluvnú povinnost' porušila, a budú uhtadené bezhotovostným prevodoĺn na bankový účct
oprávnenej zmluvnej strane' uvedený v záh\aví tejto zmluvy. Neuhľadenie vyčíslene1 pokuty v lehote splatnosti bude

považované zahĺllbéporušenie tejto zmluvy. Dohodnutu výšku jednotliÚch zmluvných pokút považuju zn-rluvné

sttaÍIy za pĺimeĺanú.
11.8. V prípadoch, v ktorých vznikol zmluvným stľanám podľa tejto zmluvy nárok na zmluvnú pokutu, nie je do jednanínl
azaiplz;tenifi zrnluvnej pokury dotknuý na náhľadu škody spôsobenú poľušenímpovinností, ku ktoĺe1 saviaže
zmluvná pokuta; nárok na náhraclu škocly nezaniká a táto náhrada škocly sa hraclí v plnei ýške bez ohľaclu na rýšku
zmiuvnej pokuty. Pattnet jc okĺcm zmluvnej pokury povinný uhradit' Prevádzkovateľovi aj všctku škodu a v1'davky,
ktoré musel Ptevádzkovateľ znášat', resp' uhraďt' tĺetímosobám vdôsledku pľáv uplatnených týmito tretími

osobami, resp. v dôsledku porušenia povinností Partnera.
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Doba platnosti zmluvy
1'2.1'. Táto z'm\wva sauzať,ráta na dobu neuľčitú.
1'2.2. Tuto zmlur,'u je možné pred uplynutírn clohodnutej doby platnosti ukončiťiba:

o
o
o

písomnou clohodou zmluvných stĺán;
písomným odstupením Prevádzkovateľa v ptípade hrubého porušenia zmluvy zo stt^ny P^ttnet^. odstupenie je
účinnédňom jeho doručenia Partnerovi;

písomnou výpoveďou zmluvy niektoľou zo zmluvných strán, pričom výpovedná lehota je šesťmesačná.
Výpovedná lehota začínaplynút' prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doľučenívýpovede druhej zmluvnei
sttane. Zmluvné strany sa dohodli, že v ptípade výpovede tejto zmluvy Žo stľany Pattneta začinaťypovedná doba
podľa pľedchádzaiucej vety plynút' v pn y deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, k ktorom sa konalo posledné
Podujatie, na ktoré sazabezpečoval predaj Vstupeniek prosttedníctvom Systému Pľevádzkovateľanazál<J'adetejto

zmluvy.

XIII.
Závercčné ustanovenia
13.1'. ZmIuvanadobúda platnost'a účinnost'dňom jej podpisu poslednou zo zmluvných sttán.
13.2. Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možnércalizovať len vo forme písomných dodatkov k tejto
zmluve, podpísaných oboma zmluvnými stranami.
13.3' Zmluvné strany prehlasujú, že údaje uvedené v tejto zmluve sú pravdivé aplatné/aktuálne. AkékolŤek zmeny, ako
n^Pt. zmena síďa spoločnosti, číslaúčtu,registráciaf zľošetie regisľátíe pre DPH' zĺ'rršenie spoločnosti a iné sú
zmluvné stťany povinne písomne nahlásit' ihneď po uskutočnení zmeny druhej zmluvnei strane. Zmluvné strany sa
výslovne dohodli, že Pzttnet nie je bez vopred daného písomného súhlasu Prcvádzkovateľa postupit' alebo previest'
akékol'vek pľáva a /a]ebo záväzky vyplýĺvajice z tejto zmluvy na tretí subiekt' Partner taktlež nie je, pokiaľ táto zmluly
neustanol'uie inak, oprávnený jednostranne započítat' akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke
Prevádzkovateľa.
1'3.4. Táto zm\uva worí úplnúdohodu zmluvných strán a nahtádza všetky ptedchádzajuce ústne a písomné zmluvy a
dojednania medzi zmluvnými sttanami, ýka|úce sa ptedmetu tejto zmluvy.
13'5. Zmluvné stÍany sa dohodli, že pokiaľ v dôsledku zmefly či odlišného 1ýkladu právnych predpisov alebo judikatury

súdu bude v niektorom z ustanovení tejto zmluvy nájdený dôvod neplatnosti ptávneho úkonu, zmluva ako celok
ĺaďale1 platí' pričom za nepla;tnu bude možnépovažovat' iba tú čast', ktorej sa dôvod neplatnosti priamo ýka.
Zmluvné stÍany sa zaväzuj,3' toto ustanovenie doplnit' či nahraďt' noým dojednaním, ktoré bude zodpovedat'
aktuálnemu ýkladu právnych ptedpisov a zmyslu a účelutejto zmluvy. Pokiď v niektoýh prípadoch nebude mc:žné
riešenie tu uvedené azmluva by bola neplatná, zmluvné stŕany sa zavázuju bezodk]adne po tomto zistení azaviet'
novú zmluvu, v ktoĺej prtpadný dôvod neplatnosti bude odstánený a doposiaľ pťljatéplnenia budú započítanéna
plnenie zmluvných strán podl'a takejto novej zmluvy. Podmienky takeito novei zmluvy vychádza1u pritom z pôvodnej
zmlur'y.

13.6. Púva apovinností v1plywajúce ztejto zm|uvy, vtátane ptáv apovinností vnej výslovne neuvedených' sa riadia
obchodným zákonníkom, ako i ďalšími všeobecne závázĺými právn1.mi predpismi platnými na územi Slovenskej
ľepubliky.
13.7. Všetky spory' ktoré vzniknú z tejto zm|ulry,vtátane spoÍov o jej platnost', wýklad alebo zĺušenie, budú riešené pred
Rozhodcovskŕn súdom Slovenskei advokátskej komory podľa jeho záHadných vnútorných právnych pĺedpisov.
ZmIĺvĺésffany sä podrobia rozhodnutiu tohto súdu' Jeho tozhodnutie bude pre zmluvné sttany záväzné.
1,3.8. Zm\uvné stĺany sa dohoďi a súhlasia, že akákoľvek kotešpondencia a dokumenty budú v ĺámci plĺrenia pĺedmeru
zmlulry posielané elektronicky, osobne, alebo poštou doporučenou zásielkou. Písomnosti zaslané e-mailom budú
považované za doručené,len pokiaľ adresát powrď jeho pľiiatie ticž e-mailom' Výnimku woľia len v}ručtovacie
ptotokoly a fakúry \Tstavené Prevádzkovateľom, ktoľé budú odosielané elektfonicky prostĺedďctvom e-mailu, tieto
písomnosti sa budú považovat' za doručenédňom ich preukázateľného odoslania. ZmIuvné stfany sa dohodli, že
akékol'vek písomnosti a/a]ebo oznámeĺia zasielané doporučenou poštou sa považujú za doručenédňom prevzatia
Si..:íi** 12 | 17
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ktoý zmluvná strana' ktorá je adtesátom odmietla zásielku
ptevziat', ĺesp. mámym uplynutím 3-dňovej lehoty plynúcej odo dňa jej pteukázateľného odoslania na adĺesu
dotknutej zmluvnej sttany uvedenú v záhlavi zmluvy, alebo na neskotšiu adresu, oznámenít písomne druhej zmluvnej
ktorá je adresátom, dňom, v
zásielky zmluvnou stfanou'

.

ú9'

strane, a to aj vtedy, keď sa adĺesát o doručenínedozvedel
Akékoľvek ak všetĺ<yinfotmácie a podklady, ktoĺési zmluvné stany poskytnú v súúslostis prípĺavou,uzayiepnim a

plnením tejto zmluvy, majú dôvemý charakter asú pľedmetom obchodného tajomstva' Sýnimkou všeobecne
dostupných informáď sa zmluvné sttany zavázujit zaobchádzat' s dôvern)imi informáciami a podkladmi o druhei
zmluvnej strane tak, aby nemohlo dôjst' k poškodeniu optávnených záajmov zmluvnej stfany' a zaväzujís, sa
neposkytnúť dôvemé informácie a podklady inej osobe, ĺevyužiťdôvemé informácie a podklady vo svoj ptospech
alebo vprospech iných osôb, azabezpečíťavykonať všetlry porebné opatrenia, aby nedošlo kprezradeniu
dôvern'ých iĺfotmáclíinýrrn osobám. Tieto povinnosti tľvajúešte po dobu tľoch rokov po ukončení tejto zmluvy.
po skončenízĺluvy si vzáiomne vrátiť veci ptevz^té k qýkonu činnosti poďa tejto

73.10' Zm|uvné stĺany sú povinné

zmluvy, najmá ptopagačnéa tné mateĺialy, a ptestat' použivat' infoĺmácie o dĺuhej zmluvnej stÍane vo svojich
materiáloch. Miestom vt^tenj^ je sídlo Pĺevádzkovateľa'
13'11' Nedeliteľnou súčasťoutejto zmluvy sú jej prflohy:
Príloha č' 1 * Formulát poáuiaú (vzot)
Príloha č.2 _ Žíadosťo poskymutie zálohy (vzot)
Príloha č. 3 - výpis z obchodného registra Pattneľa
Príloha č. 4 - Technické požiadavky na vlastný internetoý ptedaj Partnera

1'3.'l'2' Zmluva je vyhotovená v dvoch ĺovnopisoch, pĺičomkaždá zo zmluvných strán obdĺžípo jednom vyhotovení.
73.'l'3. Zmluvné strany tejto zmluvy ptehlasujú, že sa oboznámili s je| obsahom, že vyjadruje ich pravú a slobodnú vôľu, a

že táto zmluva nebola podpísaná v tiesni anl za nápadne neýhodný'ch podmienok, na ďôkaz čoho pripáiajú svoje
vlastnoľučnépodpisy, resp. podpisy svojich opľávnených zástupcov.

V Btatislave

V Bratislave

dňa 27 .5.2022

dÄa 27 .5.2022

ZzPrcvádzkovzteľa:

ZaPatn:reĺ,p.:

Michal Hanák

JUDt. ĽubomíĺGolis

MTSTO TIJ

Pĺimátor

konateľ

Ticketpoľtď SK, s.ĺ.o.

Mesto Tutzovka

Vlaďmít Mužík
konateľ
Ticketportď SK, s't,o.

äfib:--#*äli#ä'"1,','ľ'
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Pĺíloha č. 1

Úorue porneeNÉ NA NAHoDENIE AKclE Do slETE TIcKETPoRTAL
Meno o priezvisko pĺocovnlko vypBoiúceho 1enlo dotoznlk:

zoEi
MiesÍo kononio

súrdnice)

u

izôloro

Nózov o

lnÔ

osobo
Ôbchodné podmienkľ
Odĺneno

Zdonis

A

porcBn

sgvĺsný
d<cĺe

PoBsl miesl pre sieB TP ( v prípods okcis no n-mi*l. t'i.

be

olebo B

Počet vsfuneniek nľedávaných

V

konkrélnsho hBcdisko) *vypfiĺ: so leĺl iedno Vorĺonío bUE A

sieti Tickebortal:

Gent

čaro

B.

Mrykohfuisko(vprĺpodsokde, klorósokonÉvkonkré-lnomhfuisku }"vypEosolen iednovcrionlobuE Aql6boB

V prĺpde akda' ktoró sa koná v konkrétnom h6bdlsku, le prané
rozlobnIe mlest v hMlsku Q s *ŕlnovanlm kotqódĺ sedadet
|dnotllvých miesŕ o Ersovým vývrlom ctan lednotllýctt katqoĺiĺ
clodané d<o pĺloho kŕormu\&u
PouEiB homeTickel

P

ano

k ooduioliu:

Podklody nonÓvrh vs'lupenky (logÔ, preenáznglieiexlu novsfupĺrke, prĺpodne rozmisš'nenia lÔg) _dodonéoko prĺloho
k Íoĺmulóľu

PoBat dní ko8(o ms8u byB vs'lupenky

rs:srvov.né

dnĺpred okcĺou kedy mojú podnúEvBelky rezervmie
D6ĺum o Eos ukonBenio predoio v sieĺi Tickeplorlol
PoEe1

Naštavit'

p

latbtl kartou

p ro

stred níctvo m lntern

eíl

ano
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iläuttláfi }íÄ sosá'r
Pr'íioha č. 2

Pľe pĺípadzáujmu Paľtneta o poskytnutie záIohy v zĺnysle článku VIL zmluvy Paľtner vyplní a doĺučíPĺevádzkovatel'ovi
nasledovnú žiadost':

ŽnoosŤ o poSKYTNUTIE ZÁLIHY
o tganizátot Poduj

atia:

obchodné mello:
sídlo: .........

ICO:
zápis v oR:
osoba zodpovedná za ptevzaúe záIohy:
tel. kontakt osoby zodpovednej zaptevzatie záIohy:

e-rnailorý a telefonicky kontakt osoby zodpovednei za prevzatie záIohy:

Názov Podujaĺa: ..
Teľmínkorrania

Podrrj atia:

Miesto korrania Podujaĺa:
Dátuĺn spustenia

pľedaj a Vstup eniek pľos tr ednícrvorrr Systérnu:

Dáturn a tĺiesto, kde bude Paľtneĺvr^cat'vstupné:
Poľador.éčíslozálolri':
Žindo^ o poskytnuti e záIohy, t.j. časti Pĺevádzkor'ateľoĺn pľijatej čiastky zodpovedajúcej kúpnej cene Vstupeniek predaĺrýclr
na Podujatie, a to vo

ýške: ....

ZáIohtl žtadam p o s kytnúť :
.... ĺra barrkolý účetur.ederrý r, Zmluve o spolupľáci pri pľedaji vstupeniek

č.

zo diĺa

V
Za organtzátoĺa Podujatia

meno a pľiezvisko
koĺrateľ

!ĺ'ĺ,:í1,t]"5 |
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Pľitoha č' 4
]rľíloha k čl. X

-

Vlastrrý irrteľrreto''ý pľedaj Partneľa

NASTAVENIA A FUNKČNoSŤ
Stľlrčr'rt''popis:

Paľttleĺ musí vložit' do kódor' svojich inteľnetorýclr sĺ:ánok odklilĺy alebo ifĺarrre pĺwok tak, aby obsahoval spľár'ny afgulĺrent
IDpaľtneľ a ab1' 161116 obsalroval ideĺrtifikátor Paľtrreľa pľidelený Systérnorn, ktoý Paľtneĺobdľžíod Pĺer'ádzkovateľa, tra
základe ktoĺélrobude Sl'stérn evidovat', že opetácia tezes,ácje alebo pĺedaja bola odbeľatel'om rtskutočnená z Viastr'r)iclr
stľáno1ĺ PaľtneÍa.

NASTAVENIA:
- r' S),stéme Pľevádzkovateľa sa musí v1ožit' ĺroi Paľtrreľ' ktoľéĺnu;e pľidelený iderrtifilĺátoľ, litoľý neskôľ deterĺnlnuje, že
opeľácia ľezen'ácie alebo pľedaje pĺišlipľál.e z Vlasĺrýclr stránol< Partneľa.
- do Vlastných stĺánok Partneľa, tz. ĺra web Paľtneľa sa l'ložia odkliky alebo ifľame (Ifľaĺne funguje na zotlrazenie inej stĺánky
r' stľánlie, na ktoľej sa naclrádzate. Ifraĺne nálrr'zo|>nz|l ďalšiu stľánku v okne na danej stľánke), ktoĺéobsal'rujú hore uvedeĺrý
j

eclrrozĺračnýidentiElĺátoĺPaľtĺleľa.

o V pľípacleodlďikol'
na stľánlĺ1' ĹiclietpoÍtzl.Sk si Paľtrreľ tnusí lrpľavit'odklik1, tak, ab1, obsalrovaLi atľibut II)paľtneľ=(Identifikatoľ-Paĺtĺreľa)
Pľílĺlad:Pľe Parttleľa

s

identifikátoĺoĺn 99

je:

Pľe stľárrlĺv a podstránk1, na r'vebe ticketpoľtal.sli, ktotýclr URL ĺrernajúžiadne aĺ:gtllnenq/' r.ložit'do URL: ?IDpaľtrreľ=99

identiĺrkátoľ Paľttreľaje

ak

99

-

talĺ, abl'

URI

bo1a

-

ticketportal.sk?IDpartrrcr=99.

Pľe stľárrk;, a podstĺáĺrky'lĺtotých URI rrž obsalruje ne;aké afgulnellry' talĺ do talĺej URĹ vložit' : &IDpaĺtneľ=99 - ak
iclentiĺĺkátoľPaftnefa 1e 99 _ tak, aby URL bola napľ

o

\/ Pľípade ifĺatrre-u

si Paľtlreľ do sr'ojiclr lveb stľánok l,kladá zdľojor1', kód iFľamett, kde ĺnusítrastar.it'

2rfgllĺllent

IDpaľtrrer=<Identifikatoľ-Paĺtneľa}na lrodnotu sl.oi1ro identifikátoľa takisto, ako pti odkliiioc1r ĺla stľátlk1, ticketpoľtai.sk

Prílĺlad:Pre Paľttreľa s ideĺrtifikátoroĺn99 je
Pre lĺocl zálJadnélro ifĺarr-rc-tr:

<scľipt qpe='text/ja\rasc]]ipt| sľc='1rttp://ajax.aspĺretcdn'corrr/aiax/jQLrcr)'/jqLreľ}'-1.ó.rrrirl'js'></scľipt>(dj1' 5q']c-l1el1aligĺr:center')

(ifľat'r_re

id='tpifľame1'

sťc

n2me=ttPiframe1'
lvidth='730'

scľol1itlg='116'

fľarrreboľdeľ='Q'){/ifľ2rrr3)(a

lrľeF='1rttps://rr,rwv.ticketPoľral.sk?idPaľtrleľ=99'taľget='-blatrlĺ'st)'}g='foĺrt-size:12px; display:biock'>Porveľec1 by <i6g

alt='Polveĺec1 by

Ticketpoľtal'

height='18'

sľc._']lttps://reLľo.ĺclĺetl>oľtĺrl.s]ĺ1ed/tľnrrsFeľ1prenrľes/7l0.lPc'útle='Polveľedby Ticl<er1lol'tal'sn'le='Innľgirl-top: 20px:
q'pe='text/ja\'ascľiPt|
mar-€|in-bottom:
20px;
vertical'align:rnidcl1e'> < /a> < /dii'> <scľipt
src='llttos:/ /rvrr'rv. úcketoorral.sl< /ooľtlrole/ roiíľlrrres.isl) ( /scľinr)
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ľícketp"9"r-Ť*t",^Pľe kód ifľame-u' kde sa načítakonkĺ'étnePodtrjatie;

<scĺipt type='text/javascľipt'sľc='lrttp://aja'x.asonetcdĺr.com/aiaxljQueľy/iqrreq,-1.ó.ĺnin.js'></scľipt><div

(ifrane

id='tpifrarne1'
ĺrarne='tpifľame1'
sľc='littos:/ /www. tickeLpoľtal.sk/event,aspx?id=2l ó7S&ifľame&idBaľtrreľ=99'

align:cetlteľ'}

fľameboľdeľ='Ql>< /if1nmg> <a

displa)r:block')Porvered by
]r

ľcf='Ir l tos: / /www. ĺcketooľtal. sk?idna

<i'.g
ľtneľ= 99'

alt='Por'veľed by

style='textscĺo1ling='n6'
wid tll ='730'

taľget=l-blank' sryle='font-size: 12px;

Ticketpoľtal'

1reigl_rt='18'

sľc='lr ttos: / / ľetľo. ticketooľtal. sk/ ed / tľans Feľ / oictrrľes /7 l 0.l

PC'

title='Poweĺed by Ticketpoľtal' style='ĺnaĺgin-top: 20px; maĺgin-bottom: 20px; veľtical-align:middle'></a></div><scľipt
n'De='tex[/iRrrascľiDt'sľc='lrttos://wwrv'Ĺjclĺerooľtal.sk/ooľtlrole/toifľames.is'></scľitlt>

r'uNxČNosŤ:
- Odkliklt:

Vlastĺlýclr stĺárrlĺaclr Pattneĺa si odbeľateľ (používateľ/ĺrár'števník)klilĺne na požadovaný odklilĺ a následne je
pľesnefo\raný na stĺ'ár-rky ticketpĺotal'sk s ryrn, že arguĺrrerrt IDpaľtrreľ v URL pfesmetovania/odkliku zabezpečí,
že Systérn Ticketpoĺtal evidr-rje, že odbeľatel' (používatel'/rrávšter'nílĺ),prišiel práve z Vlastrrýclr stľánok Partneta.
rra

IJ)uĺne:

a

oclbeĺateľ (plouživateľ /návštevník) zostíĺs,a na Vlastrrýclr stĺárrkach Paľtneľa a; prr objeclrrávarrí Vstuperrieli avšak

vifľarne okne je ĺračítanýSystérn Ticketpottal pdčorn opät'aľgumerrt lDpaľtnet zabezpeči to, že S),stéĺn
Ticketpoľtal eviduje, že odbeľateľ (potržívateľ/rrár'števník)uľobil operáciu ĺezerr'ácie alebo pľedaja pľár'e na
\rlastnýclr stĺánkaclr darrélro Paľtneľa.
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