
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI  

PRI PREDAJI VSTUPENIEK NA MAJÁLES KOŠICE 2022 

uzatvorenej podľa ustanovenia § 269 a nasl. Obchodného zákonníka, 

medzi zmluvnými stranami 

 

Objednávateľ:    

Názov: party_production s.r.o.  

Sídlo: Varšavská 2492/18, 040 13 Košice - mestská časť Ťahanovce  

IČO: 54 447 593 

DIČ: 2121690945  

IČ DPH: nie je platcom DPH 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 53723/V 

V mene objednávateľa koná: Michal Šoltés – konateľ 

bankové spojenie:         

číslo účtu:                   

 

Dodávateľ 

Obchodné meno:   MaxiTicket s.r.o. 

Sídlo:   Kučišdorfská dolina 4, 902 01 Pezinok 

IČO:     53 251 580 

DIČ:   2121372891 

IČ DPH:      SK2121372891 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 148442/B 

V mene dodávateľa koná:  Ing. Radovan Viglaský, na základe plnej moci 

IBAN:    

 

a 

 

KFA 

Názov: Košická Futbalová Aréna a. s.  

Sídlo: Trieda SNP 48/A, Košice 040 11  

IČO: 47 845 660 

DIČ: 2024132704  

IČ DPH: SK2024132704 

V mene objednávateľa koná: Mgr. Marcel Gibóda – predseda predstavenstva 

 Ing. Ján Varga – člen predstavenstva 

 Ing. Stanislav Petráš – člen predstavenstva    

bankové spojenie:         

číslo účtu:                    

Kontaktná osoba:   Peter Schmiedl – generálny manažér KFA a.s. 

 

PREAMBULA 

A) Objednávateľ a Dodávateľ uzavreli dňa 08.04.2022 osobitnú Zmluvu o spolupráci pri predaji vstupeniek (ďa-

lej len „Zmluva o predaji vstupeniek“), ktorou sú upravené ich vzájomné práva a povinnosti pri predaji vstu-

peniek na športové alebo kultúrne podujatia s miestom plnenia: Košická Futbalová Aréna a.s., Pri Prachárni 

13, 040 11 Košice (ďalej len „Košická Futbalová Aréna“). 

B) Objednávateľ a KFA uzavreli dňa 08.04.2022 Rámcovú zmluvu o spolupráci pri organizovaní podujatí, pred-

metom ktorej je dojednanie práv a povinností medzi Objednávateľom a KFA v súvislosti s organizovaním 

verejného podujatia v priestoroch futbalového štadióna a infraštruktúry Košickej Futbalovej Arény (ďalej len 

„Rámcová zmluva“). 

C) Vzhľadom na potrebu riešenia osobitných otázok súvisiacich s organizáciou a predajom vstupeniek na kul-

túrne podujatie s názvom „MAJÁLES Košice 2022“, ktoré sa bude konať dňa 06.05.2022 v priestoroch Ko-

šickej Futbalovej Arény (ďalej len „Majáles“), dohodli sa Zmluvné strany na uzavretí tejto Zmluvy v nasle-

dovnom znení: 



 

1. PREDMET ZMLUVY 

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán pri organizovaní Majá-

lesu a predaji vstupeniek na Majáles. 

 

2. PREDAJ VSTUPENIEK NA MAJÁLES 

2.1 Objednávateľ sa zaväzuje predávať vstupenky na Majáles online výlučne prostredníctvom systému Dodáva-

teľa na základe Zmluvy o predaji vstupeniek. 

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje predávať vstupenky na Majáles v nasledovnej výške: 

 Prvých 1000ks vstupeniek  - cena: 10,-€ (bez DPH) 

Druhých 1000ks vstupeniek  - cena: 12,-€ (bez DPH) 

Následné vstupenky  - cena: 15,-€ (bez DPH) 

2.3 Akékoľvek zmena cien vstupeniek oproti cenám uvedeným v bode 2.2 tohto článku (vrátane množstevného 

predaja) musí byť vopred písomne odsúhlasená KFA. 

2.4 Objednávateľ sa na základe Rámcovej zmluvy zaviazal zaplatiť KFA odplatu (zisk) za prenechanie futbalo-

vého štadióna a infraštruktúry Košickej Futbalovej Arény v súlade s bodom 4.1. Rámcovej zmluvy vo výške 

14.000,- eur (slovom: štrnásťtisíc eur) bez DPH. 

2.5 Dodávateľ sa zaväzuje vyúčtovávať Objednávateľovi bezhotovostné platby prijaté za vstupenky na Majáles 

predané online cez systém Dodávateľa a fakturovať Objednávateľovi zmluvnú odplatu zvýšenú o príslušnú 

DPH na základe Zmluvy o predaji vstupeniek až do výšky pohľadávky Objednávateľa v sume 14.000,- Eur 

(slovom štrnásťtisíc eur) bez DPH, vždy ku koncu zúčtovacieho obdobia, ktoré bude končiť vždy po-

sledný deň kalendárneho týždňa. Vo vzťahu k pohľadávke Objednávateľa zo Zmluvy o predaji vstupeniek 

nad uvedenú sumu bude následné vyúčtovanie a fakturácia zmluvnej odplaty prebiehať v súlade so Zmluvou 

o predaji vstupeniek. 

2.6 Objednávateľ ako poukazca týmto oprávňuje KFA ako poukazníka, aby si každý kalendárny týždeň počnúc 

uzavretím tejto Zmluvy vybral čiastku vo výške pohľadávky Objednávateľa zo Zmluvy o predaji vstupeniek 

u Dodávateľa ako poukázanca, a zároveň splnomocňuje Dodávateľa, aby budúcu pohľadávku Objednávateľa 

zo Zmluvy o predaji vstupeniek do výšky 14.000,-Eur bez DPH splnil priamo poukazníkovi-KFA na účet 

poukazcu – Objednávateľa. 

2.7 Dodávateľ poukážku podľa predchádzajúceho bodu tejto Zmluvy ako poukázanec prijíma a zaväzuje sa 

každý budúci záväzok Dodávateľa do výšky podľa bodu 2.6 tohto článku Zmluvy splniť namiesto Objedná-

vateľovi priamo KFA  ako poukazníkovi. Pre vylúčenie pochybností platí, že Dodávateľ ani Objednávateľ 

nie sú bez písomného súhlasu  KFA oprávnení poukážku podľa predchádzajúceho bodu tejto Zmluvy odvo-

lať. 

2.8 Zmluvné strany sa dohodli, že plnenie poukážky podľa bodu 2.6 tohto článku Zmluvy bude priebežné, pričom 

výška plnenia poukážky za jeden kalendárny týždeň bude zodpovedať výške pohľadávky Objednávateľa 

podľa vyúčtovania v zmysle bodu 2.5 tohto článku Zmluvy. Za týmto účelom KFA najneskôr do 7 kalendár-

nych dní po uzavretí tejto Zmluvy vystaví faktúry za dodané služby podľa bodu 2.4 tohto článku Zmluvy 

(ďalej ako „Faktúry“), pričom Faktúry zašle elektronickou formou na e-mailovú adresu Dodávateľa eko-

nom@maxiticket.sk. Zaslaním Faktúr Dodávateľovi nie je dotknutá povinnosť KFA zaslať Faktúry aj Ob-

jednávateľovi. Dodávateľ sa zaväzuje, že po prijatí Faktúr uhradí pohľadávku Objednávateľa podľa Zmluvy 

o predaji vstupeniek do výšky fakturovanej sumy uvedenej vo Faktúrach priamo KFA na bankový účet KFA 

uvedený vo Faktúrach a zvyšok pohľadávky Objednávateľa uhradí v súlade so Zmluvou o predaji vstupeniek. 

2.9 Splnením poukážky podľa tohto článku Zmluvy zo strany Dodávateľa dôjde v príslušnej výške k zániku zá-

väzku Objednávateľa voči KFA, a zároveň k zániku pohľadávky Objednávateľa voči Dodávateľovi. 

2.10 V prípade, že pohľadávka Objednávateľa na základe Zmluvy o predaji vstupeniek nedosiahne sumu 14.000,- 

Eur bez DPH, zaväzuje sa Objednávateľ uhradiť neuhradené sumy Faktúr KFA najneskôr do 01.06.2022. 
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3. OSOBITNE USTANOVENIA 

3.1 Objednávateľ sa zaväzuje uvádzať logo Dodávateľa pod označením „mediálny partner“ v časti vyhradenej 

mediálnym partnerom na všetkých tlačových a propagačných materiáloch k Majálesu, ako aj na webovej 

stránke Majálesu. Za uvedené plnenie sa Dodávateľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi na realizáciu Majá-

lesu sumu vo výške 1.000,- Eur (slovom: tisíc eur) bez DPH, a to na základe faktúry vystavenej Objednáva-

teľom. 

3.2 Dodávateľ sa zaväzuje na žiadosť Objednávateľa zabezpečiť kontrolu vstupu na Majáles na vlastné náklady 

(iba obsluha čítacích zariadení), resp. preplatiť Objednávateľovi na základe vystavenej faktúry náklady s tým 

spojené do maximálnej výšky 500,- Eur (slovom päťsto eur) vrátane DPH. 

 

4. TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVY 

4.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom nasledujúcim pod dni jej zverejnenia v súlade s prísluš-

nými právnymi predpismi, ak sa zverejnenie na jej účinnosť podľa týchto predpisov vyžaduje. 

4.2 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do konania Majálesu, t.j. do dňa 06.05.2022. 

4.3 Táto zmluva zanikne: 

a) dohodou Zmluvných strán, 

b) písomným odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán z dôvodu podstatného alebo ne-

podstatného porušenia podmienok tejto zmluvy, spôsobom podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. 

4.4 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda 

o ukončení Zmluvy musí byť písomná všetkými Zmluvnými stranami. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné 

nároky Zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluv-

nou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou. 

4.5 Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené ostatným Zmluvným stranám a je 

účinné dňom doručenia odstúpenia Zmluvnej strane, ktorej bolo odstúpenie doručené ako posledné. 

4.6 Na účely tejto Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy Dodávateľom považuje porušenie bodu 1.1, 2.3, 

2.5 a 2.6 tejto Zmluvy. 

4.7 Ustanovenia tejto Zmluvy ostávajú platné a účinné aj v prípade, ak by došlo k nahradeniu jednotlivých oso-

bitných zmlúv uvedených v Preambule tejto Zmluvy, novými zmluvami uzavretými medzi tými istými 

zmluvnými stranami s rovnakým alebo obdobným predmetom zmluvy. 

 

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

5.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia výlučne príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných Právnych predpisov platných a účinných v Slo-

venskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov Zmluvných strán týkajúcich  sa 

tejto Zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo Zmluvných strán je 

zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky, ktoré budú rozhodovať podľa Civilného 

sporového poriadku.  

5.2 Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu 

osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto 

Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. 

5.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Dodávateľ 

obdrží dva (2) rovnopisy. 

5.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že zmena Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán, 

a to vo forme číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.  

5.5 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo neskôr stratia 

účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. Ak sa niektoré z usta-

novení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s Právnymi predpismi, zaväzujú sa Zmluvné strany 

takéto ustanovenie nahradiť iným, primerane zodpovedajúcim Právnemu významu pôvodného ustanovenia 

a zmyslu a účelu tejto Zmluvy. 

5.6 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha - Dohoda o plnomocenstve. 



 

Podpisová strana 

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, túto Zmluvu uzatvárajú dobrovoľne, slobone a vážne, 

nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 

s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 

Objednávateľ 

V Košiciach 

Dňa 08.04.2022 

     

,,podpísané“ 

______________________________ 

Dodávateľ 

V Pezinku 

Dňa 08.04.2022 

 

,,podpísané“ 

_______________________________ 

party_production s.r.o. MaxiTicket s.r.o. 

Michal Šoltés 

konateľ 

Ing. Radovan Viglaský 

Na základe plnej moci 

 

KFA 

V Košiciach 

Dňa 08.04.2022 

  

    

,,podpísané“ 

______________________________ 

 

 

 

 

 

,,podpísané“ 

_______________________________ 

Mgr. Marcel Gibóda 

predseda predstavenstva 

Ing. Stanislav Petráš 

člen predstavenstva 

 

 

,,podpísané“ 

_______________________________ 

Ing. Ján Varga 

člen predstavenstva 

 


