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KOMISIONÁRSKA ZMLUVA 
 

uzatvorená podľa § 577 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov medzi: 

 
článok I. 

Zmluvné strany 
 

komisionár: Turizmus regiónu Bratislava, krajská organizácia cestovného ruchu  
so sídlom: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 
zastúpený: Ing. Tomáš Zajac, predseda krajskej organizácie 
IČO: 42259967 
DIČ: 2023476565 
bankové spojenie: ČSOB, a. s. 
číslo účtu: SK76 7500 0000 0040 1802 6186 
zapísaná v registri krajských organizácií cestovného ruchu vedenom Ministerstvom dopravy a výstavby  
SR č. 08557/2012/SCR 
(ďalej len „komisionár“) 
 
a 

 
komitent: OZ Informačné centrum Bratislava - Pekná cesta 
so sídlom: Kríková 5, 821 07 Bratislava 
zastúpený: Matúš Burian, predseda 
IČO: 42270286 
DIČ:   
bankové spojenie: Fio banka a. s. 
číslo účtu: SK3783300000002900435033 
zapísané v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky č. 
VVS/1-900/90-41331) 
(ďalej len „komitent“) 

 
uzatvárajú túto zmluvu o spolupráci a propagácii za nasledovných podmienok: 

 
 

Článok II  
Predmet zmluvy  

 
(1) Predmetom tejto zmluvy je záväzok Komisionára zabezpečiť vo vlastnom mene pre Komitenta na jeho 

účet predaj verejne dostupného produktu cestovného ruchu "Degustačný balíček" na Račanskom 
vinohradníckom chodníku (ďalej len „produkt“) s možnosťou jeho rezervácie a zakúpenia v 
nasledovných termínoch: 4.6.2021, 11.6.2021, 18.6.2021, 25.6.2021, 2.7.2021, 9.7.2021, 16.7.2021, 
23.7.2021, 30.7.2021, 6.8.2021, 13.8.2021, 20.8.2021, 27.8.2021, 3.9.2021, 10.9.2021 v čase od 16.30 
do 21.00 hod, záväzok Komitenta zaplatiť Komisionárovi za vykonanie tohto predaja dohodnutú 
odplatu a úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán s tým súvisiacich, ako aj ďalších 
skutočností vyplývajúcich z tejto zmluvy.  

 
(2) Komisionár sa zaväzuje zabezpečiť vo vlastnom mene pre Komitenta na jeho účet predaj tohto 

dostupného produktu cestovného ruchu "Degustačný balíček" v predajnej cene 14,90 eur (slovom 
štrnásť eur 90 centov), ktorý bude zahŕňať: taštičku na pohár, gravírovaný pohár, informačnú brožúru 
s mapou a sprievodcovské služby (ďalej len „produkt“).  
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(3) Komitent sa zaväzuje za vykonaný predaj produktu zaplatiť Komisionárovi odplatu uvedenú v článku 
IV tejto zmluvy.  

 
Článok III  

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 
(1) Komitent zabezpečí Komisionárovi produkt a Komisionár bude takto dodané produkty predávať vo 

vlastnom mene a na účet Komitenta tretím.  
 
(2) Komisionár je povinný vykonať predaj produktu s potrebnou odbornou starostlivosťou podľa pokynov 

Komitenta. Od pokynov Komitenta sa môže Komisionár odchýliť, len keď je to v záujme Komitenta a 
keď si nemôže vyžiadať jeho včasný súhlas. Pri porušení tejto povinnosti nemusí Komitent uznať 
konanie za uskutočnené na svoj účet, ak účinnosť konania pre seba odmietol bez zbytočného odkladu 
po tom, čo sa o obsahu konania dozvedel.  

 
(3) Komisionár je povinný chrániť jemu známe záujmy Komitenta súvisiace so zabezpečovaním predaja 

produktu a oznámiť mu všetky okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na zmenu Komitentových príkazov.  
 
(4) Komisionár zabezpečí predaj produktov prostredníctvom svojho e-shopu 

https://shop.bratislavaregion.travel/sk ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
 
(5) Komisionár je povinný do 15 dní po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca písomne oznámiť 

Komitentovi množstvo produktu, ktoré predal v príslušnom kalendárnom mesiaci. V prípade, že 
Komisionár v príslušnom kalendárnom mesiaci nepredal žiaden produkt, nie je povinný túto 
skutočnosť písomne oznámiť Komitentovi.  

 
(6) Komitent sa zaväzuje v súvislosti s produktom: 

a) zabezpečiť prítomnosť vinohradníkov a vinárov na minimálne piatich (5) miestach Račanského 
vinohradníckeho chodníka v dohodnutých termínoch podľa písmena a) tohto bodu, 

b) aktívne propagovať produkt a pozývať potenciálnych návštevníkov na návštevu Račanského 
vinohradníckeho chodníka, 

c) zvyšovať atraktivitu produktu organizovaním sprievodných programy pre návštevníkov, 
d) znášať všetky režijné náklady spojené s realizáciou produktu.  

 
(7) Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať súčinnosť pri plnení záväzkov vyplývajúcich z 

tejto zmluvy a navzájom sa budú včas informovať o všetkých skutočnostiach potrebných pre ich 
spoluprácu podľa tejto zmluvy, najmä vzájomne si oznamovať všetky zmeny a dôležité okolnosti. 

 
(8) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak nastane nepredvídateľná situácia, či už na strane partnera 

alebo realizátora, kedy nebude možné dodržať predmet plnenia zmluvy špecifikovaný v článku II tejto 
zmluvy, na poskytnutí náhradného termínu, ktorý bude dohodnutý zmluvnými stranami do štrnástich 
(14) pracovných dní od nedodržaného termínu formou dodatku k tejto zmluve. 

 
 
 
 

Článok IV  
Odplata a platobné podmienky 

 

https://shop.bratislavaregion.travel/sk
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(1) Komisionár má nárok na odplatu za vykonaný predaj produktu vo výške 3% z celkovej ceny, za ktorú 
Komisionár predá produkt tretím osobám (kupujúcim). Zmluvné strany sa dohodli, že odplata pre 
Komisionára za vykonaný predaj produktov je považovaná za uhradenú v momente, keď tretia osoba 
(kupujúci) uhradí Komisionárovi kúpnu cenu, za ktorú jej bol produkt predaný.  

 
(2) Ak v tejto zmluve nie je uvedené inak, je v dohodnutej odplate Komisionára obsiahnutá aj náhrada 

všetkých nákladov, ktoré Komisionárovi vzniknú v súvislosti s plnením jeho záväzkov podľa tejto 
zmluvy.  

 
(3) Komisionár na základe množstva produktu predaného v príslušnom kalendárnom mesiaci uhradí 

Komitentovi za predané produkty sumu vo výške rozdielu ceny, za ktorú Komisionár predal produkt 
tretím osobám (kupujúcim) zníženej o odplatu pre Komisionára uvedenú v bode 1 tohto článku za 
vykonaný predaj, a to v lehote do 21 dní po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom sa 
predaj uskutočnil.  

 
(4) Komisionár vykoná úhradu podľa odseku 3 tohto článku zmluvy prevodom na účet Komitenta uvedený 

v záhlaví tejto zmluvy. Za deň úhrady sa rozumie deň odpísania finančných prostriedkov z účtu 
Komisionára.  

 
Článok V 

Trvanie zmluvy 
 
(1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do splnenia predmetu tejto zmluvy a uhradenia finančných 

prostriedkov podľa článku IV tejto zmluvy. 
 
(2) Zmluva zaniká: 

- splnením predmetu zmluvy, 
- písomnou dohodou zmluvných strán, 
- výpoveďou, 
- odstúpením od zmluvy. 

 
(3) Komitent môže túto zmluvu kedykoľvek čiastočne alebo v celom rozsahu vypovedať. Výpoveď 

nadobúda účinnosť dňom, keď sa o nej Komisionár dozvedel alebo mohol dozvedieť. Od účinnosti 
výpovede je Komisionár povinný nepokračovať v činnosti, na ktorú sa výpoveď vzťahuje; je však 
povinný Komitenta upozorniť na opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody 
bezprostredne hroziacej Komitentovi nedokončením činnosti súvisiacej so zariaďovaním záležitosti. 

 
(4) Komisionár môže túto zmluvu vypovedať s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho 

po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená Komitentovi, ak z výpovede nevyplýva neskorší čas. Ku 
dňu účinnosti výpovede zaniká záväzok Komisionára uskutočňovať činnosť, na ktorú sa zaviazal. Ak 
by týmto prerušením činnosti vznikla Komitentovi škoda, je Komisionár povinný ho upozorniť, aké 
opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie. Ak Komitent tieto opatrenia nemôže urobiť ani pomocou iných 
osôb a požiada Komisionára, aby ich urobil sám, je Komisionár na to povinný. 

 
(5) V prípade nedodržania dohodnutých podmienok zmluvy a porušenia povinností zmluvných strán 

upravených v tejto zmluve, môže ktorákoľvek zmluvná strana od tejto zmluvy odstúpiť. Účinky 
odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 
V takom prípade sa práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy riadia Obchodným zákonníkom. 

 
(6) Odstúpením ktorejkoľvek zmluvnej strany podľa bodu 3 tohto článku zmluvy vzniká Komisionárovi 

nárok na vyplatenie odmeny podľa článku IV tejto zmluvy. 
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Článok VI 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len písomnou dohodou zmluvných strán vo forme 

číslovaných a podpísaných dodatkov. 
 
(2) Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že právny 

vzťah založený touto zmluvou ako aj právne skutočnosti neupravené touto zmluvou sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými záväznými právnymi predpismi.  

 
(3) V prípade, ak sa niektoré ustanovenie zmluvy stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, 

predmetnou neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nevykonateľnosťou nie je dotknutý ostatný obsah 
zmluvy. Príslušné ustanovenie zmluvy sa nahradí takým platným a účinným zákonným ustanovením, 
ktoré je mu svojím významom a účelom najbližšie. 

 
(4) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom obe zmluvné strany obdržia jedno 

vyhotovenie. 
 
(5) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka. 
 
(6) Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že zmluva bola uzatvorená 

slobodne, vážne, bez nátlaku a na znak súhlasu ju bez výhrad podpisujú. 
 

V Bratislave, dňa 01. 06. 2021    V Bratislave, dňa 01. 06. 2021 
 
 
 
 
 

....................................... ........................................... 
 Ing. Tomáš Zajac Matúš Burian 
 predseda krajskej organizácie predseda 
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