Zmluvné strany:

Múzeum mesta Bratislavy

GoOut Slovensko, s.r.o.

IČO: 00179744

IČO: 52463826

IČ DPH: SK2020801761

IČ DPH: SK2121080016

DIČ: 2020801761

DIČ: 2121080016

So sídlom: Radničná 577/1, 81518 Bratislava

So sídlom: Karpatské námestie 10A/7770, 831 06 Bratislava

Zastúpená: Zuzana Palicová

Zastúpená: Lukáš Jandač

E-mail:

E-mail: Účet EUR:

Účet EUR:

IBAN: Účet PLN:

(ďalej len „Usporiadateľ“)

IBAN: Účet GBP:
IBAN: Účet CZK:
IBAN:
(ďalej len „GoOut")

Z M LU V U O S P O LU P R ÁC I
(ďalej len „Zmluva“)

I . Ú VO D N É U S TA N OV E N I A
1. Pojmy a výrazy uvedené v tejto Zmluve s veľkým začiatkočným písmenom majú význam definovaný v Obchodných
podmienkach pre obchodných partnerov (ďalej len „Obchodné podmienky“)
2. Usporiadateľ organizuje kultúrne, športové a/alebo iné akcie, tak, ako sú definované v čl. I. odst. 3 Obchodných
podmienok (ďalej len „Akcia“)
3. GoOut prevádzkuje internetové stránky www.goout.net, ktoré obsahujú okrem iného kultúrny prehľad vrátane prehľadu
o konaných Akciách (ďalej len „Internetové stránky“). Prostredníctvom Internetových stránok je možná kúpa Vstupeniek
na Akcie. Zmluvné strany berú na vedomie, že na Internetové stránky sú presmerované aj ďalšie domény vo vlastníctve
GoOut, ako napríklad www.goout.sk, atď.

I I . P R E D M E T Z M LU V Y
1. GoOut sa zaväzuje prostredníctvom Predajnej siete, ako je definovaná v čl. I odst. 6 Obchodných podmienok, menom a
na účet Usporiadateľa predávať Vstupenky na Akcie a poskytnúť Usporiadateľoviďalšiu v tejto Zmluve dohodnutú
súčinnosť pri konaní Akcie a Usporiadateľ sa zaväzuje zaplatiť GoOut odmenu a prípadné náklady podľa tejto Zmluvy.
2. Usporiadateľ berie na vedomie, že rozsah Predajnej siete, konkrétne okruh kamenných predajní a ďalších zmluvných
partnerov GoOut, sa môže v priebehu trvania tejto Zmluvy meniť. GoOut je oprávnený rozsah Predajnej siete upravovať
, a to aj tak, že Vstupenky bude predávať iba prostredníctvom Internetových stránok. Táto skutočnosť nemá vplyv na
platnosť a účinnosť tejto Zmluvy, ani na výšku dohodnutej odmeny GoOut za predaj Vstupeniek a Usporiadateľ ju
nepovažuje za okolnosť podstatnú pre uzavretie a trvanie tejto Zmluvy.
3. Usporiadateľ ďalej berie na vedomie, že práva a povinnosti GoOut a Zákazníkov, ktorí si prostredníctvom Internetových
stránok kupujú Vstupenky, sú upravené v obchodných podmienkach a reklamačnom poriadku, ktoré sú zverejnené na
internetových stránkach https://goout.net/sk/terms-of-purchase/. Usporiadateľ sa s nimi oboznámil a týmto udeľuje
GoOut plnomocenstvo a súhlasí s tým, aby GoOut uzatváral jeho menom a na jeho účet zmluvné vzťahy so Zákazníkmi s
týmto obsahom.
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I I I . O D M E N A G O O U T Z A P R E DA J V S T U P E N I E K
1. Zmluvné strany sa dohodli, že Usporiadateľ zaplatí GoOut za predaj Vstupeniek a iných služieb poskytnutých podľa
Zmluvy odmenu vo výške dohodnutej v tomto článku.
2. Usporiadateľ sa zaväzuje zaplatiť GoOut odmenu vo výške 4,50 % z kúpnej ceny všetkých Vstupeniek predaných
prostredníctvom Predajnej siete. K odmene zjednanej v tomto odstavci bude pripočítané DPH v zákonom stanovenej
výške.
3. Usporiadateľ sa ďalej zaväzuje uhradiť čiastky zjednané v čl. IV. tejto Zmluvy, ktoré predstavujú náklady na technickú
podporu predaja Vstupeniek.
4. Usporiadateľ sa zaväzuje účtovať o odmene GoOut v súlade s právnymi predpismi a podľa návodu pre zaúčtovanie
odmeny umiestneného na internetových stránkach https://goout.net/sk/uctovnicky-manual/.

I V. ĎA L Š I E U S TA N OV E N I A
1. V prípade, že bude na Akciu predaných prostredníctvom Predajnej siete viac ako 150 ks Vstupeniek, alebo v prípade, že
budú na Akciu predané prostredníctvom Predajnej siete Vstupenky za cenu presahujúcu 6.000,- € bez DPH, má
Usporiadateľ právo na zapožičanie čítačky Vstupeniek, a to v deň konania Akcie. Usporiadateľ sa zaväzuje čítačku vrátiť
v neporušenom a funkčnom stave do troch dní po skončení danej Akcie. V prípade, že Usporiadateľ čítačku podľa
uvedeného pravidla nevráti, zaväzuje sa zaplatiť GoOut zmluvnú pokutu vo výške 260,- € bez DPH. Nárokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na uhradenie škody v plnej výške.
2. Usporiadateľ môže po GoOut požadovať vytlačenie Vstupeniek pred ich predajom. V takom prípade je cena za tlač
jednej vstupenky 0,15 € bez DPH.
3. Zmluva medzi Usporiadateľom a GoOut je platná do 31. 12. 2021.

V. Z ÁV E R EČN É U S TA N OV E N I A
1. Neoddeliteľnou súčasťou obsahu tejto Zmluvy sú Obchodné Podmienky, ktoré sú zverejnené na internetových
stránkach https://goout.net/sk/podmienky-pre-partnerov/. Usporiadateľ podpisom tejto Zmluvy či jej e-mailovou
akceptáciou výslovne potvrdzuje, že sa s obsahom Obchodných podmienok zoznámil a s ich znením súhlasí. GoOut je
oprávnený Obchodné podmienky jednostranne meniť a v súlade s čl. VII odst. 3 Obchodných podmienok, s čím
Usporiadateľ vyslovene súhlasí.
2. Zmluvné strany si potvrdzujú, že žiadna z nich nemôže byť považovaná za slabšiu zmluvnú stranu, a preto nie je
rozumný dôvod vykladať z tohto dôvodu akúkoľvek doložku v Zmluve v prospech jednej z nich. Zmluvné strany sa
dohodli, že právo na zaplatenia dlhu vzniknutého na zo Zmluvy môžu v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a právneho
poriadku uplatniť podľa svojho uváženia bez toho, aby prípadné otáľanie s takýmto uplatnením malo vplyv na
požadovanie úrokov z omeškania v plnej výške. Zmluvné strany sa dohodli, že GoOut nie je povinný prijať plnenie
záväzku Usporiadateľa ponúknuté treťou osobou.
3. Zmluvné strany si doručujú písomnosti písomne na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a e-mailom na e-mailové
adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. Doručovanie poštou a e-mailom je rovnocenné. Každá zo Zmluvných strán nesie
zodpovednosť za dostupnosť e-mailovej adresy uvedenej v záhlaví tejto Zmluvy a za jej zabezpečenie.
4. Táto Zmluva obsahuje úplné dojednania o predmete tejto Zmluvy. Vzdať sa práva či odpustiť dlh z tejto Zmluvy je
možné len na základe písomnej dohody Zmluvných strán. Túto Zmluvu je možné meniť, doplniť alebo zrušiť iba
písomnou dohodou Zmluvných strán a/alebo e-mailom v prípade, že táto Zmluva alebo Obchodné podmienky
neustanovuje dané skutočnosti inak.
5. V prípade rozporu medzi touto Zmluvou a Obchodnými podmienkami majú prednosť ustanovenia tejto Zmluvy.
6. V prípade, že bola medzi Zmluvnými stranami uzatvorená iná Zmluva o spolupráci so zhodným predmetom plnenia ako
táto Zmluva, nahrádza táto Zmluva predchádzajúcu zmluvu o spolupráci v plnom rozsahu.
7. Táto Zmluva a práva a povinnosti z nej vyplývajúce (vrátane práv a povinností z porušenia tejto Zmluvy, ku ktorému
došlo alebo dôjde) sa riadi a budú vykladané v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä Obchodným
zákonníkom. Obe Zmluvné strany sú podnikateľmi a uzavretie tejto Zmluvy sa týka ich podnikateľskej činnosti. Pokiaľ by
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sa uzatvorenie tejto Zmluvy netýkalo podnikateľskej činnosti Usporiadateľa, dohodli sa Zmluvné strany, že ich
záväzkový vzťah založený Zmluvou sa bude spravovať Obchodným zákonníkom.
8. Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou a nebudú vyriešené ani po
vzájomnom prejednaní medzi Zmluvnými stranami zmiernou cestou, budú rozhodované všeobecnými súdmi Slovenskej
republiky.
9. Táto Zmluva sa stáva platnou a právne účinnou dňom jej podpisu Zmluvnými strnami a v prípade, že je uzatváraná
formou e-mailu, je uzatvorená okamihom akceptácie návrhu Zmluvy Usporiadateľom, a to kliknutím na tlačidlo „Súhlasím
so zmluvou", ktoré je uvedené v e-mailovom návrhu tejto Zmluvy.
10. Usporiadateľ a GoOut sa týmto v súlade s § 401 Obchodného zákonníku dohodli, že práva GoOut vyplývajúce z tejto
Zmluvy či jej porušenia (vrátane práva na vydania prípadného obohatenia vzniknutého v súvislosti s touto Zmluvou) sa
premlčuje v lehote 10 (desať) rokov od doby, keď začala po prvý raz plynúť.
11. Zmluvné strany výslovne potvrdzujú, že táto Zmluva obsahuje úplnú a podrobnú úpravu ich vzájomných práv a
povinností, a preto si Zmluvné strany neprajú, aby nad rámec výslovných ustanovení tejto Zmluvy boli akákoľvek práva a
povinnosti preberané z uplynulej čo budúcej praxe zavedenej medzi Zmluvnými stranami či zvyklostí zachovávaných
všeobecne či v odvetví týkajúcom sa predmetu plnenia tejto Zmluvy, ibaže by bolo v tejto Zmluve vyslovene zjednané
inak. Vedľa hore uvedeného si Zmluvné strany potvrdzujú, že si nie sú vedomé žiadnych medzi nimi zavedených
obchodných zvyklostí či praxe.
12. Usporiadateľ na seba preberá riziko zmeny okolností, z ktorých Zmluvné strany pri vzniku záväzku vychádzali, a preto
mu prípadná zmena okolností nezakladá žiadne právo nad rozsah práv a povinností uzavretej Zmluvy a ani žiadne právo
požadovať obnovenie jednania o uzavretí Zmluvy.
13. Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možno zrušiť iba spôsobom v nej uvedeným alebo z dôvodu stanoveným
kogentným ustanovením zákona. Ani prípadná zmena okolností nedáva Zmluvnej strane právo domáhať sa zrušenia
Zmluvy súdom, ak takýto dôvod nebude súčasne zakladať kogentné ustanovenie zákona.
14. Pre vylúčenie všetkých pochybností Zmluvné strany výslovne potvrdzujú, že uzatvárajú túto Zmluvu v súvislosti so
svojou podnikateľskou činnosťou, a preto sa v ich prípade neuplatní pravidlo neúmerného skrátenia práv a povinností či
ustanovenia občianskeho zákonníka o úžere.
15. Pre vylúčenie všetkých pochybností Zmluvné strany potvrdzujú, že žiadny záväzok podľa tejto Zmluvy nie je fixným
záväzkom v zmysle 349 odst. 3 Obchodného zákonníka.
16. Usporiadateľ vyslovene akceptuje čl. VIII. Obchodných podmienok , ktorý obsahuje dojednania o spracovávaní
osobných údajov.
17. Zmluvné strany výslovne potvrdzujú, že základné podmienky tejto Zmluvy sú výsledkom jednania Zmluvných strán a
každá zo Zmluvných strán mala príležitosť ovplyvniť obsah základných podmienok tejto Zmluvy, a teda sa nejedná o
zmluvu uzavretú adhéznym spôsobom.
18. Pokiaľ je táto Zmluva uzavretá písomne, je vytvorená v dvoch kópiách, z ktorých každá strana obdŕži rovnakú kópiu.

V Bratislave dňa 16.7.2021

V Prahe dňa 12.7.2021

Múzeum mesta Bratislavy

GoOut Slovensko, s.r.o.

Zuzana Palicová

Lukáš Jandač
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