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KOMISIONÁRSKA ZMLUVA 

uzavretá podľa § 577 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
(ďalej len „Zmluva“) 

 

medzi zmluvnými stranami: 
 

Komitent:    Slovenské vínne cesty, občianske združenie 
Obchodné meno/názov: Slovenské vínne cesty 
Sídlo/miesto podnikania:  Železná 19 
IČO:      50241907 
DIČ/IČ DPH:    2120392087 
Registrácia:   Evidencia obč. združení MV SR, č. VVS/1-900/90-48397 
Číslo účtu:    
Zastúpený:   Ing. Jiřina Perényiová, Ing. Jana Debnárová 
(ďalej len „Komitent“) 
 

a 
 

Komisionár: 
Obchodné meno/názov:  Bratislavská organizácia cestovného ruchu 
Sídlo/miesto podnikania:  Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
IČO:     42259088 
DIČ/ IČ DPH:    2023399455/ SK2023399455 
Číslo účtu:    
Zastúpený:    Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD. 
(ďalej len „Komisionár“) 
 

Článok I. 
Predmet Zmluvy 

 

 Predmetom tejto Zmluvy je dohoda zmluvných strán na zabezpečení predaja vínnych 
pasov s degustačnými balíčkami, ktoré sú vo vlastníctve Komitenta, tretím osobám, a to 
zo strany Komisionára. 

 V tejto Zmluve sú dohodnuté práva a povinnosti zmluvných strán. 
 

Článok II. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Komitent po účinnosti tejto Zmluvy odovzdá Komisionárovi vínne pasy ako vstupenky na 
podujatie, ktoré sú súčasťou degustačných balíčkov, formou preberacieho protokolu. 

2. Preberací protokol a vyúčtovanie podujatia Potulky po bratislavských vínnych pivniciach“ 
musí obsahovať počet vínnych pasov s degustačnými balíčkami a ich predajnú cenu. 
Preberací protokol je v prílohe č. 1 tejto Zmluvy. 

3. Preberací protokol je za Komisionára oprávnený podpísať zamestnanec prevádzky 
Turistického informačného centra Klobučnícka 2, Bratislava. 

4. Komitent podpisom Zmluvy vyhlasuje, že vínne pasy a degustačné balíčky sú jeho 
vlastníctvom, a že na nich neviažu žiadne práva tretích osôb, ani iné vady.  

5. Cena vínneho pasu ako vstupenky na podujatie, ktorý je súčasťou degustačného balíčka 
(ďalej aj ako „vínny pas s príslušenstvom“), je 29,- EUR. Cena je konečná. Komitent nie 
je platcom DPH. 

6. Za predané vínne pasy s príslušenstvom sa Komitent zaväzuje zaplatiť Komisionárovi 
odplatu vo výške 5,-EUR za každý predaný vínny pas s príslušenstvom. Výška odplaty 
je konečná. Komisionár uhradí Komitentovi za každý predaný vínny pas 
s príslušenstvom 24,- EUR. 

7. Komisionár sa zaväzuje zabezpečiť predaj vínnych pasov s príslušenstvom tretím 
osobám vo vlastnom mene a na účet Komitenta. 

8. Komisionár sa ďalej zaväzuje Komitentovi oznámiť písomne alebo e-mailom počet 
predaných vínnych pasov s príslušenstvom do 7 pracovných dní po skončení podujatia. 
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9. Komisionár zodpovedá za škodu, ktorá vznikne na prevzatých vínnych pasoch s 
príslušenstvom, ibaže túto škodu nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. 

 

Článok III. 
Odplata a platobné podmienky 

 

1. Výška odplaty za predaj vínnych pasov s príslušenstvom je 5,-EUR/ vínny pas s 
príslušenstvom. 

2. V odplate je zahrnutá i náhrada nákladov, ktoré vynaloží Komisionár pri plnení záväzku 
vyplývajúceho z tejto Zmluvy. 

3. Po tom, čo Komitent obdrží nahlásenie počtu predaných vínnych pasov 
s príslušenstvom, vystaví faktúru na úhradu ceny predaných vínnych pasov 
s príslušenstvom, zníženú o výšku dohodnutej odplaty. 

4. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa platnej legislatívy. 
5. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní od jej doručenia Komisionárovi. 
6. Ak bude Komisionár v omeškaní s úhradou faktúry, je Komitent oprávnený požadovať 

od Komisionára úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej ceny faktúry za každý 
i začatý deň omeškania. 

 

Článok IV. 
Miesto plnenia predmetu Zmluvy 

 

1. Miestom predaja vínnych pasov s príslušenstvom je Turistické informačné centrum 
Klobučnícka 2, Bratislava. 

 

Článok V. 
Ukončenie zmluvného vzťahu 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 30.10.2019 
2. Zmluvný vzťah založený touto Zmluvou je možné ukončiť dohodou zmluvných strán 

alebo výpoveďou jednej zo zmluvných strán. Dohoda alebo výpoveď musia byť 
vyhotovené v písomnej forme. 

3. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho 
po mesiaci, v ktorom bola doručená druhej zmluvnej strane. Povinnosť doručiť výpoveď 
je splnená, len čo adresát písomnosť prevezme, alebo len čo je vrátená odosielateľovi 
ako nedoručiteľná. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát prijatie písomnosti 
odmietne. 

4. Pri ukončení zmluvného vzťahu sa zmluvné strany zaväzujú vysporiadať vzájomné 
záväzky bez zbytočného odkladu (ako napr. odovzdať nepredané vínne pasy s 
príslušenstvom, uhradiť faktúru, odplatu a pod.).  

 

Článok VI. 
Osobitné ustanovenia 

 

1. Komisionár berie na vedomie, že vínne pasy s príslušenstvom sú vo vlastníctve 
Komitenta až do ich predaja tretej osobe. 

2. Pre účely vzájomnej komunikácie si zmluvné strany oznamujú tieto e-mailové adresy 

 Za Komitenta: info@slovakiawinetour.sk 

 Za Komisionára: sperglova@visitbratislava.com 
3. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu oznamovať zmenu akýchkoľvek 

kontaktných údajov. 
4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že každé ďalšie vínne pasy s príslušenstvom do 

predaja si budú odovzdávať vždy formou preberacieho protokolu.  
5. Zmluvné strany sa dohodli, že počas trvania zmluvného vzťahu môže dôjsť i k vráteniu 

nepredaných vínnych pasov s príslušenstvom, alebo ich časti, a to po vzájomnej dohode 
zmluvných strán a formou preberacieho protokolu. 

 

Článok VII. 
Záverečné ustanovenia 
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1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
jej zverejnenia na webovom sídle Komisionára. 

2. Zmluvné strany výslovne súhlasia a vzájomne si udeľujú súhlas na spracúvanie 
osobných údajov uvedených v tejto zmluve, ako i všetkých ďalších osobných údajov, 
ktoré si zmluvné strany navzájom poskytnú počas trvania zmluvy v súlade so zákonom 
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zmluvné strany súhlasia s tým a prehlasujú, 
že poskytnuté osobné údaje sa budú spracúvať pre účely účtovníctva, ako i vedenia inej 
evidencie, ktorej vedenie je uložené zákonom alebo na základe zákona. Súhlas oboch 
zmluvných strán je platný počas trvania tejto zmluvy a po jej skončení po dobu, počas 
ktorej sú zmluvné strany povinné v evidencii viesť osobné údaje v súlade s platnou 
legislatívou. 

3. Komitent berie na vedomie, že Komisionár túto Zmluvu zverejní na svojom webovom 
sídle.  

4. Táto Zmluva je vyhotovená v 2 identických vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná 
strana obdrží po jednom. 

5. Ustanovenia tejto Zmluvy je možné meniť len formou písomných dodatkov s výnimkami: 

- e-mailové adresy zmluvných strán a iné kontaktné údaje je možné meniť i bez 
uzavretia písomného dodatku, postačí ich oznámenie písomne alebo e-mailom; 

- preberacie protokoly sa vyhotovujú bez uzavretia dodatku k Zmluve;  

- aktualizáciu predajnej ceny vínnych pasov s príslušenstvom a výšku odplaty si môžu 
zmluvné strany oznamovať i prostredníctvom e-mailu.  

6. Vo veciach neupravených touto Zmluvou sa zmluvné vzťahy medzi oboma zmluvnými 
stranami riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je príloha č. 1: „Preberací protokol a vyúčtovanie 
podujatia Potulky po bratislavských vínnych pivniciach“. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvorili vážne, slobodne a bez omylov, jej 
text si riadne prečítali a na znak súhlasu s obsahom ju podpísali. 

 
 

V Bratislave dňa: 03.10.2019 
 
Za Komitenta:       Za Komisionára: 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------- 
Ing. Jiřina Perényiová,PhD. predseda predsedníctva Ing.Mgr.Tomáš Koniar, PhD. 
Ing. Jana Debnárová, podpredseda predsedníctva  výkonný riaditeľ BTB 
Slovenské vínne cesty, o.z. 


