ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
Organizátor:

Humánny pokrok o.z.
Belinského 10, 851 01 Bratislava
IČO: 422 72 262
DIČ: 2023826728
zast. Roman Facuna
(ďalej len „Organizátor“)

Účastník:

názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
zap. v OR OS
, odd.
, vl.č.
zap. v ŽR OÚ
, č. ŽR.
zast.
, funkcia.
(ďalej len „Účastník“)
(Organizátor a Účastník ďalej spolu len „Zmluvné strany“)

sa v súlade s ust. § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len
„Občiansky zákonník“) dohodli na tejto zmluve o spolupráci (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných
podmienok:
Čl. I
Predmet Zmluvy
1.
2.

3.

4.
5.

Predmetom tejto Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán, ako aj
podmienok spolupráce pri realizácii podujatí, ktoré organizuje Organizátor, a na ktoré má
Účastník záujem participovať (ďalej len „Podujatie“).
Účastník je fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej
obchodnej a podnikateľskej činnosti, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a
nebezpečenstvo. Účastník nie je oprávnený umožniť vykonávanie činnosti, ktoré sú predmetom
tejto Zmluvy akýmkoľvek tretím stranám.
Touto Zmluvou sa Účastník zaväzuje zabezpečiť pre tretie osoby – návštevníkov Podujatia (ďalej
len „Návštevník“) predaj vegánskeho jedla a/alebo nápojov na priamu konzumáciu (ďalej len
„Vegánske občerstvenie“) a iný vegánsky tovar (ďalej len „Vegánsky tovar“), vrátane
poskytovania služieb spojených s predajom tohto tovaru, spôsobom a formou v súlade s touto
Zmluvou a právnymi predpismi. Účastník nesmie predávať Vegánske občerstvenie, Vegánsky tovar
alebo poskytovať služby za inú osobu.
Vegánske občerstvenie ani Vegánsky tovar nesmú obsahovať a ani sa k nim nemôžu podávať žiadne
živočíšne produkty – teda žiadne živočíšne mlieko, vajcia, mäso, med, včelí vosk, emulgátory
živočíšneho pôvodu a ani produkty vyrobené z uvedených surovín.
Účastník je povinný doručiť Organizátorovi záväznú písomnú prihlášku, v ktorej uvedie zoznam
Vegánskeho občerstvenie a Vegánsky tovar, ktorý bude predávať na Podujatí, ako aj služby, ktoré
bude poskytovať na Podujatí (ďalej len „prihláška“). Účastník nie je oprávnený predávať iné
Vegánske občerstvenie alebo iný Vegánsky tovar či poskytovať iné služby, ako uviedol v prihláške a
tiež sa nesmie vychyľovať od predmetu svojej činnosti známemu Organizátorovi (podľa
Účastníkom poskytnutých informácií alebo informácií z webstránky Účastníka a pod.).

1/8

6.

Účastníkovi bude pridelené miesto (priestor) na realizáciu predmetu Zmluvy na Podujatí podľa
plánu zhotoveného Organizátorom. Účastník sa zaväzuje rešpektovať plán zhotovený
Organizátorom a riadiť sa pokynmi Organizátora pri prideľovaní.
7. Na vykonávanie činnosti, ktorá je predmetom tejto Zmluvy organizátor zabezpečení pre
Účastníka vybavenie, ktoré bude tvoriť výšku účastníckeho poplatku. Voľbu tohto vybavenia
Účastník potvrdí Organizátorovi e-mailom podľa preferencií a dostupných možností, pričom
pôjde hlavne, no nie výhradne o:
• typ predajného miesta (Gastro / NeGastro, Interiér / Exteriér);
• prenájom stanu;
• zabezpečenie elektrickej prípojky;
• vecné zabezpečenie predajného miesta (počet stolov); a
• ďalšie vybavenie, ktoré vyplynie z dohody Zmluvných strán.
8. Organizátor sa zaväzuje, že Účastníkovi dá k dispozícií možnosti vybavenia podľa predošlého
odseku najmenej 45 dní pred konaním Podujatia.
9. Účastník sa zaväzuje, že Organizátorovi potvrdí výber vybavenia podľa odseku 7. a 8. tohto
článku najmenej 30 dní pred konaním Podujatia.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že Účastníkovi vzniká záväzok zaplatiť za poskytnuté služby
poslaním prihlášky podľa odseku 5. tohto článku; toto neplatí v prípade, že Organizátor
nezabezpečí vybavenie podľa odseku 7. tohto článku. Tento záväzok trvá aj v prípade, že
Účastník sa Podujatia nezúčastní z dôvodov, ktoré nezavinil Organizátor alebo z dôvodu vis
maior.
Čl. II
Podmienky nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy
1.

2.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, berú na vedomie a súhlasia, že podmienkou nadobudnutia účinnosti
tejto Zmluvy je kumulatívne splnenie nasledovných podmienok zo strany Účastníka:
a. platné podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá je predmetom tejto
Zmluvy,
b. platné potvrdenie o registrácii elektronickej alebo virtuálnej registračnej pokladnice podľa
zákona č. 289/2008 Z.z.,
c. platné povolenie príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR o splnení
hygienických požiadaviek na ambulantný predaj potravín, ak je toto povolenie potrebné na
vykonávanie činnosti, ktorá je predmetom tejto zmluvy,
d. riadne a včasné zaplatenie prvej časti poplatku podľa Čl. III tejto Zmluvy zo strany
Účastníka.
Účastník je povinný preukázať Organizátorovi splnenie podmienok vymedzených v
predchádzajúcom odseku tohto článku Zmluvy najneskôr 31 dní pred začiatkom prvého
Podujatia, a to doručením kópie dokumentov preukazujúcich splnenie týchto podmienok
Zodpovednej osobe podľa čl. VII.
Účastník sa zaväzuje, že v prípade zmien v naplnení podmienok podľa odseku 1. tohto článku
informuje preukázateľným spôsobom Organizátora o tejto skutočnosti, a to bez zbytočného
odkladu.
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Čl. III
Poplatok a platobné podmienky
1.

2.

3.
4.
5.

Zmluvné strany sa dohodli a Účastník sa zaväzuje zaplatiť Organizátorovi za účasť na Podujatí
účastnícky poplatok (ďalej len „Účastnícky poplatok“), ktorý pozostáva zo zvolených častí
podľa čl. 1. ods. 7 Zmluvy a z provízie vo výške 12,5 % z celkového obratu Účastníka z dodaného
tovaru a/alebo poskytnutých služieb na Podujatí bez DPH podľa denných uzávierok z registračnej
pokladnice Účastníka vyhotovených počas Podujatia a predložených Organizátorovi v zmysle čl. IV
ods. 1. písm. c) tejto Zmluvy. Účastník sa zaväzuje uhradiť druhú časť Účastníckeho poplatku na
základe faktúry vystavenej Organizátorom. Organizátor je povinný vystaviť faktúru znejúcu na
druhú časť Účastníckeho poplatku do 14 dní odo dňa skončenia Podujatia. Splatnosť takto
vystavenej faktúry je 14 dní odo dňa doručenia faktúry Účastníkovi.
V prípade, že Účastník nesplní svoju zmluvnú povinnosť riadne a včas predložiť Organizátorovi
denné uzávierky z registračnej pokladnice Účastníka vyhotovených počas Podujatia v zmysle čl. IV
ods. 1. písm. d) tejto Zmluvy, provízia podľa predošlého odseku bude stanovená vo výške 1000,€ (slovom jeden tisíc eur).
Zmluvné strany sa dohodli, že Účastník je povinný uhradiť Účastnícky poplatok a/alebo jeho časť
bankovým prevodom na bankový účet Organizátora vedený vo Slovenská sporiteľňa, a. s.,
SK29 0900 0000 0051 5437 8594, BIC/SWIFT: GIBASKBX.
Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek platba podľa tejto Zmluvy sa na účely tejto Zmluvy
považuje za uhradenú dňom pripísania celej sumy k účtu Organizátora k jeho voľnej dispozícii.
V prípade, že Účastník neuhradí včas a riadne Účastnícky poplatok a/alebo jeho časť podľa tohto
článku Zmluvy je Organizátor oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť a poskytnúť priestor inému
záujemcovi.
Čl. IV
Práva a povinnosti Zmluvných strán

1.

Medzi práva a povinnosti Účastníka pri plnení predmetu tejto Zmluvy a/alebo v priamej súvislosti
s tým patrí:
a) Účastník je povinný pri vykonávaní činnosti podľa tejto Zmluvy postupovať s potrebnou
odbornou starostlivosťou, v súlade s podmienkami ustanovenými touto Zmluvou.
b) Účastník je povinný používať na evidenciu tržby elektronickú alebo virtuálnu registračnú
pokladnicu v zmysle zákona č. 289/2008 Z.z., a vydávať z nej Návštevníkom bezprostredne
pri nákupe daňové doklady.
c) Účastník je povinný predložiť Organizátorovi a/alebo osobe poverenej Organizátorom kópiu
denných uzávierok z registračnej pokladnice Účastníka vyhotovených počas Podujatia.
Predloženie kópie denných uzávierok z registračnej pokladnice Účastníka vyhotovených počas
Podujatia, ako aj výška každodenného obratu Účastníka z predaných tovarov a poskytnutých
služieb na Podujatí bude zaznamenané v písomnom protokole vystavenom Organizátorom a
podpísanom oboma Zmluvnými stranami (ďalej len„Protokol“). Zmluvné strany sa dohodli, že
protokolárne predloženie kópie denných uzávierok z registračnej pokladnice Účastníka sa
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d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)

l)
m)
n)
o)

p)

q)

r)

s)

uskutoční pri ukončení predajného dňa Podujatia na mieste a v čase určenom Organizátorom
za účasti Účastníka a osoby poverenej Organizátorom.
Účastník je povinný zabezpečiť pre Návštevníkov dostatočné množstvo Vegánskeho
občerstvenia s ohľadom na predpokladaný počet Návštevníkov, a to v počte minimálne 200
kusov.
Účastník je povinný používať na predaj Vegánskeho občerstvenia počas Podujatia výlučne
biologicky rozložiteľný riad .
Účastník je povinný poskytovať Návštevníkom Vegánske občerstvenie počas celého trvania
Podujatia.
Účastník je povinný na požiadanie bezodplatne ponúknuť novinárom označeným špeciálnou
páskou vystavenou Organizátorom štandardnú ochutnávku Vegánskeho občerstvenia
podávanú Účastníkom na Podujatí.
Účastník je povinný oproti žetónu, ktorého podoba bude špecifikovaná v inštrukciách pred
Podujatím, (ďalej len „Žetóny“) vydať bezodplatne dohodnuté Vegánske občerstvenie.
Žetónov bude finitné množstvo a budú slúžiť na zabezpečenie Vegánskeho občerstvenia pre
účinkujúcich v programe. Účastník je povinný uskutočňovať plnenie predmetu tejto Zmluvy
podľa pokynov Organizátora a v lehotách určených Organizátorom. Pokyny a rozhodnutia
Organizátorov a Organizátorom poverených osôb sú pre Účastníka záväzné. Označenie
Organizátorom poverených osôb bude špecifikované v inštrukciách pred Podujatím.
Účastník je povinný oznámiť Organizátorovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení predmetu
tejto Zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Organizátora.
Účastník je povinný propagovať a chrániť dobré meno a záujmy Organizátora.
Účastník je povinný pri vykonávaní činnosti podľa tejto Zmluvy dodržiavať všetky platné a
záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, ako aj zásady a predpisy v oblasti hygieny a
ochrany zdravia najmä, avšak nielen pri preprave, skladovaní, príprave, výrobe a predaji jedál a
nápojov.
Účastník je povinný dodržiavať všetky Všeobecne záväzné nariadenia (ako napríklad Trhový
poriadok a iné), ako aj všetky právne predpisy, ktoré sa naňho vzťahujú v súvislosti s účasťou na
Podujatí.
Účastník je oprávnený využiť poskytnuté priestory výhradne na účel dohodnutý v tejto Zmluve.
Účastník používajúci otvorený oheň (plynový varič) je povinný mať v poskytnutom priestore
funkčný hasiaci prístroj.
Účastník je povinný bezodkladne po ukončení Podujatia vypratať poskytnutý priestor,
najneskôr do 23:59 hod. dňa ukončenia Podujatia. V prípade, že Účastník nevyprace poskytnutý
priestor riadne a včas, Organizátor je oprávnený ponechať si všetky veci nachádzajúce sa v
tomto priestore a stáva sa ich vlastníkom bez nároku Účastníka na protiplnenie.
Účastník nesmie propagovať žiadne politické strany ani hnutia ani prezentovať názory, ktoré
vedú k podpore a propagácii skupín smerujúcich k potláčaniu základných práv a slobôd alebo
k podnecovaniu k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, zdrží sa náboženských prejavov,
rovnako nebude propagovať ani organizácie či skupiny podporujúce či šíriace nenávisť na
základe rasy, etnicity, rodu, triedy, sexuálnej orientácie, veku, postihnutia, zdravotného stavu či
náboženského presvedčenia.
Účastník je povinný postupovať pri účasti na Podujatí so starostlivosťou a ohľadom na
ostatných účastníkov, účinkujúcich a predajcov. Účastník zodpovedá za kvalitatívnu, hygienickú
a bezpečnostnú stránku dodaných tovarov a poskytovaných služieb voči tretím osobám v
súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Účastník zodpovedá za škody vzniknuté v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy
spôsobené ním a/alebo jeho zamestnancami a/alebo tretími osobami poverenými na plnenie
predmetu tejto Zmluvy zo strany Účastníka, ako aj za pokuty a iné sankcie udelené mu zo strany
príslušných štátnych úradov. Účastník sám znáša škody spôsobené zlým počasím, či
nemožnosťou zúčastniť sa Podujatia z tohto dôvodu.
Účastník nie je oprávnený prezentovať ani propagovať nevedecké metódy a postupy, ako
napríklad štrukturovanie, harmonizáciu a informovanie vody, chromoterapiu, homeopatiu, či
liečbu esenciálnymi olejmi, a iné.
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2.

Medzi práva a povinnosti Organizátora patrí:
a) zabezpečiť organizáciu Podujatia, kontakt a komunikáciu s dotknutými orgánmi, vytvorenie
programu, výber a koordináciu predajcov a účinkujúcich, medializáciu a reklamu Podujatia,
kontakt a prezentáciu partnerov, vytvorenie plánu Podujatia a časového harmonogramu
Podujatia, konštrukciu stánkov a asistenciu pri prenose na predajné miesto, hygienické
zariadenia pre Účastníka, Návštevníkov a iných predajcov, informácie o Podujatí a organizácii,
b) zabezpečiť všetky potrebné povolenia a súhlasy pre konanie Podujatia,
c) zabezpečiť propagáciu Účastníka v súvislosti s účasťou Účastníka na Podujatí na svojej
internetovej stránke a vybraných propagačných materiáloch.
d) poskytnúť Účastníkovi potrebnú súčinnosť k splneniu účelu tejto Zmluvy,
e) odovzdať Účastníkovi všetky informácie a podklady potrebné k naplneniu účelu tejto Zmluvy,
a to v potrebnom rozsahu a kvalite s dostatočným časovým predstihom, ak nimi disponuje,
f) zabezpečiť likvidáciu a odvoz odpadu na Podujatí.
g) zabezpečiť pre potreby Účastníka cyklokuriéra, v individuálne dohodnutom rozsahu, v
závislosti od zvolenej trasy zásobovania.

3.

Zmluvné strany sa podpisom tejto Zmluvy zaväzujú poskytnúť si vzájomne všetku nevyhnutnú
súčinnosť pri plnení svojich záväzkov z tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa podpisom tejto Zmluvy zaväzujú bezodkladne informovať druhú zmluvnú
stranu o zmene údajov zmluvných strán, ako aj o akejkoľvek zmene súvisiacej s touto Zmluvou,
ktorá môže mať vplyv na plnenie tejto Zmluvy.
Zmluvné strany berú na vedomie, že Organizátor nie je vo vzťahu k akémukoľvek Návštevníkovi
Podujatia v postavení predávajúceho a/alebo Účastníka služieb a Účastník pri predaji produktov a
poskytovaní služieb koná vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Z konania Účastníka
nevznikajú Organizátorovi vo vzťahu k tretím osobám ani práva, ani povinnosti.
Organizátor nezodpovedá za škody vzniknuté Účastníkovi inými predajcami, účinkujúcimi,
Návštevníkmi Podujatia ani inými tretími osobami na Podujatí. Organizátor nezodpovedá za žiadne
straty či odcudzenia na Podujatí. Organizátor nezodpovedá za straty na zisku predávajúcich.
Organizátor nezodpovedá za zlé počasie a je v prípade obzvlášť zlého počasia (napr. extrémny
dážď, vietor či sneh) oprávnený najmä z dôvodu ochrany života a zdravia Návštevníkov Podujatie
v deň konania zrušiť bez nároku Účastníka na náhradu škody, či ušlého zisku a bez vrátenia
Účastníckeho poplatku a/alebo jeho časti.

4.
5.

6.
7.

Čl. V
Iné dojednania
1.

2.

Účastník udeľuje Organizátorovi súhlas na spracovanie kópie denných uzávierok z registračnej
pokladnice Účastníka predložených Organizátorovi v zmysle čl. IV ods. 1. písm. c) tejto Zmluvy
na štatistické účely. Všetky informácie získané takýmto štatistickým zisťovaním budú
anonymné a neumožnia priamu ani nepriamu identifikáciu Účastníka, ako ani údajov
získaných z denných uzávierok z registračnej pokladnice Účastníka predložených
Organizátorovi v zmysle čl. IV ods. 1. písm. c) tejto Zmluvy.
Účastník berie na vedomie, že na Podujatí budú zhotovované obrazové, zvukové a zvukovoobrazové záznamy Účastníka, miesta realizácie činnosti podľa predmetu tejto Zmluvy.
Účastník berie na vedomie, že tieto záznamy budú použité na medializáciu a propagáciu
Podujatia Organizátorom, a to za účelom plnenia zmluvy a za účelom oprávneného záujmu.
Účastník sa zaväzuje oboznámiť s týmto spracovaním osobných údajov všetky osoby, ktoré
budú jeho menom na Podujatí prítomné a prehlasuje, že je oprávnený spracúvať osobné údaje
vo vyššie uvedenom rozsahu a v rovnakom rozsahu všetkých fyzických osôb, ktoré budú na
Podujatí zabezpečovať plnenie tejto Zmluvy v jeho mene.
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3.
4.

5.

6.

Účastník je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy SR, ktoré súvisia s realizáciou
o ich dodržiavaní svojich zamestnancov a ním poverené osoby. Organizátor nenesie zodpovednosť
za zanedbanie tejto povinnosti zo strany Účastníka.
Zmluvné strany sa dohodli, berú na vedomie a súhlasia, že Organizátor, resp. ním poverená osoba
sú oprávnení náhodne kontrolovať vykonávanie činnosti podľa tejto Zmluvy zo strany Účastníka
a/alebo plnenie povinností Účastníka vymedzených v čl. IV tejto Zmluvy, a to kedykoľvek v
priebehu Podujatia. Osoba oprávnená na vykonávanie kontroly sa preukáže preukazom
vyhotoveným Organizátorom, ktorý bude obsahovať meno a priezvisko osoby oprávnenej na
vykonávanie kontroly, číslo oprávnenia, pečiatku Organizátora a podpis osoby oprávnenej konať za
Organizátora. O vykonaní každej takejto kontroly zhotoví Organizátor a/alebo ním poverená
osoba písomný Protokol o jej priebehu a výsledkoch.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Organizátor v priebehu Podujatia zistí, že Účastník
vykonáva činnosť, ktorá je predmetom tejto Zmluvy v rozpore so svojimi povinnosťami podľa
tejto Zmluvy a/alebo v rozpore s pokynmi Organizátora a/alebo v prípade hrubého či iného
nevhodného správania Účastníka a/alebo osôb poverených Účastníkom na plnenie predmetu tejto
Zmluvy voči tretím osobám – iným účastníkom, Návštevníkom, Organizátorovi, je Organizátor
oprávnený okamžite zrušiť účasť Účastníka na Podujatí a vylúčiť Účastníka z priestoru, v ktorom
sa uskutočňuje Podujatie.
Zmluvné strany sa dohodli, berú na vedomie a súhlasia, že Účastníkovi neprináleží žiadna odmena
ani iné plnenie v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy.
Čl. VI
Zmluvná pokuta a odstúpenie od Zmluvy

1.

2.

3.
4.
4.
5.

Zmluvné strany sa dohodli, berú na vedomie a súhlasia, že Organizátor je oprávnený okamžite
zrušiť účasť Účastníka na Podujatí a/alebo jednostranne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade
porušenia akejkoľvek povinnosti Účastníka vymedzenej v čl. I ods. 3. až 4., čl. II ods. 2. až 3. a
čl. IV ods. 1. tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, berú na vedomie a súhlasia, že v prípade, že Účastník poruší povinnosť
podľa čl. I. ods. 3 a/alebo ods. 4. a/alebo čl. II ods. 2. až 3. a/alebo čl. IV ods. 1. písm. b)
a/alebo písm. c) a/alebo e) tejto Zmluvy, Organizátor je oprávnený od Účastníka požadovať a
Účastník sa zaväzuje Organizátorovi zaplatiť zmluvnú pokutu dohodnutú Zmluvnými stranami
vo výške 200,- EUR (slovom dvesto eur) za každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti
a/alebo záväzku, a to aj v prípade, že o porušení sa Organizátor dozvie po skončení Podujatia.
Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto článku Zmluvy nie je dotknutá povinnosť nahradiť celú
vzniknutú škodu, ktorá tým druhej Zmluvnej strane vznikla, a to vrátane správnych pokút
a iných administratívnych nákladov, ktoré Zmluvnej strane vzniknú z dôvodu neplnenia
povinností zo strany druhej Zmluvnej strany.
V prípade opakovaného porušenia Zmluvy v zmysle ods. 2. tohto článku Zmluvy je
Organizátor oprávnený okamžite zrušiť účasť Účastníka na Podujatí a vylúčiť Účastníka z
priestoru, v ktorom sa uskutočňuje Podujatie a/alebo jednostranne odstúpiť od tejto Zmluvy.
V prípade zrušenia účasti Účastníka na Podujatí podľa tejto Zmluvy a/alebo v prípade odstúpenia
od Zmluvy Organizátorom podľa tohto článku Zmluvy nevzniká Účastníkovi žiadny nárok na
náhradu prípadných škôd ani na vrátenie Účastníckeho poplatku a/alebo akejkoľvek jeho časti.
Čl. VII
Zodpovedné osoby

1.

Zmluvné strany sa dohodli, že vo veciach týkajúcich sa tejto Zmluvy budú oprávnení na udeľovanie
a prijímanie pokynov, ako aj preberanie a odovzdávanie podkladov, oznamovanie akýchkoľvek
dôležitých skutočností v súvislosti s plnením predmetu podľa tejto Zmluvy tieto osoby (ďalej len
„Zodpovedné osoby“):
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2.
3.

Za Organizátora:

meno a priezvisko: Monika Kleinová
tel. kontakt:
0948 631 171
e-mail:
monika.kleinova@veganskehody.sk

Za Účastníka:

meno a priezvisko:
tel. kontakt:
e-mail:

Zodpovedná osoba zmluvnej strany v prípade potreby oznámi písomnou formou druhej zmluvnej
strane ďalšie Zodpovedné osoby zmluvnej strany spolu s kontaktnými údajmi týchto osôb.
Akékoľvek zmeny týkajúce sa Zodpovedných osôb alebo kontaktných údajov o nich sú Zmluvné
strany povinné bez zbytočného odkladu oznámiť druhej zmluvnej strane.
Čl. VIII
Záverečné ustanovenia

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Táto Zmluva nadobúda účinnosť po splnení podmienok vymedzených v Čl. II tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to vždy do konca
kalendárneho roka, v ktorom bola Zmluva podpísaná.
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ich zmluvné vzťahy sa riadia ustanoveniami Občianskeho
zákonníka a Obchodného zákonníka.
Pokiaľ sa počas účinnosti tejto Zmluvy stane niektoré z ustanovení neplatným či neúčinným,
zostávajú ostatné ustanovenia ďalej účinné. Namiesto neplatného či neúčinného ustanovenia sa
použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúce otázku vzájomného
vzťahu zmluvných strán. Zmluvné strany sa zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného
ustanovenia, ktoré obsahom zodpovedá vôli zmluvných strán vyjadrenej v neplatnom alebo
neúčinnom ustanovení.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch origináloch rovnopisoch, pričom každá zo Zmluvných strán obdrží
po jednom vyhotovení.
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že aj v prípade zániku tejto Zmluvy, v účinnosti ostávajú tie
ustanovenia Zmluvy, ktoré upravujú nároky Zmluvných strán pre prípad porušenia zmluvných
záväzkov, ustanovenia čl. III tejto Zmluvy, ustanovenia o náhrade škody, ako aj ďalšie ustanovenia,
u ktorých je zrejmé, že je možné sa ich domáhať aj po zániku tejto Zmluvy.
Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou postupne číslovaných písomných dodatkov
podpísaných oboma Zmluvnými stranami.
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, vyhlasujú, že jej ustanoveniam rozumejú, že Zmluva
vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi podpismi na Zmluve.

V Bratislave, dňa …………..

V ……………………, dňa …………..

Za Organizátora:

Za Účastníka:

Roman Facuna

...............................
..............…
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Zoznam povinných príloh:
1. vyplnená a podpísaná žiadosť o povolenie ambulantného predaja (Žiadosť o vydanie povolenia na
predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste)
2. Vyplnená a podpísaná plná moc (na preberanie povolení)
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