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ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ PREDAJA VSTUPENIEK 
uzatvorená podľa § 642 a nasl. zák. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka   

(ďalej len ako „Zmluva“) 
 

I. ZMLUVNÉ STRANY 
OBJEDNÁVATEĽ: 
Názov organizácie:   Banskobystrický kraj Turizmus 
Sídlo:     Námestie SNP č. 1, 974 01 Banská Bystrica   
Zastúpený:    Ing. Daniela Chrančoková, PhD. – predseda krajskej 
organizácie  
IČO:     52 132 072 
DIČ:       
IBAN:      
 

a 
SPROSTREDKOVATEĽ:  
Názov organizácie:   REGIÓN HOREHRONIE – oblastná organizácia cestovného 

ruchu 
Sídlo:     Nám. gen. M.R. Štefánika 3, Brezno 
Zastúpené:   Ing. Petra Ridzoňová Hlásniková 
IČO:    42 299 381 
DIČ:     
IBAN:     
 
Kontakt na prevádzku:  
Turisticko-informačné centrum Brezno  
Nám. M. R. Štefánika 3, Brezno  
Tel.: 048/6114221, 0911 410 555  
E-mail: brezno@horehronie.sk 
 
Turisticko-informačné centrum TIC HOREHRONIE 
Bystrá 29, 977 01 Brezno  
Tel.: 0903 515 535 
E-mail: tic@horehronie.sk  
 

II. PREDMET ZMLUVY 
Predmetom Zmluvy je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán vznikajúcich 
v súvislosti s predajom vstupeniek na: 

1. Horehronský expres, ktorý premáva počas letnej turistickej sezóny na trati: 
Brezno – Mlynky a späť;  

2. Zbojnícky expres, ktorý premáva počas letnej  turistickej sezóny na trati: Brezno – 
Tisovec a späť.  

Predaj vstupeniek bude zabezpečovaný v prevádzke : Turisticko-informačná kancelária 
v Brezne a Turisticko-informačnom centre TIC Horehronie v Bystrej.  
 

III. SPÔSOB PREDAJA VSTUPENIEK 
Zástupca sprostredkovateľa: Turisticko-informačné centrum Brezno a Turisticko-
informačné centrum TIC Horehronie predá vstupenky na jazdy Horehronským 
a Zbojníckym expresom prostredníctvom online predajného systému Objednávateľa.  
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IV. FINANČNÉ PODMIENKY 
Predajca sa zaväzuje odovzdať tržbu za vstupenky predané počas letnej sezóny 
Zážitkových vlakov od 1.júna 2021 do 31. augusta 2021 prevodom na bankový účet 
Objednávateľa najneskôr do 30.9.2021. Predajca vstupenky predáva bez nároku na 
províziu za predané vstupenky. 

 
V. POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA 

1. Poskytnúť Predajcovi všetky potrebné údaje a propagačné materiály týkajúce sa 
podujatia (plagáty a letáky) do informačných priestorov turistických centier. 

2. Včas informovať Predajcu o všetkých zmenách, ktoré ovplyvnia konanie podujatia. 
3. V prípade zrušenia Objednávateľa sa Objednávateľ zaväzuje bezodkladne poskytnúť 

Predajcovi finančné prostriedky za predané vstupenky potrebné na vrátenie 
vstupného ihneď po oboznámením sa so zrušením akcie, najneskôr však do 
pôvodného termínu konania akcie.  

4. V rámci propagácie uviesť predajné miesto a kontakt na Predajcu.  
 

VI. POVINNOSTI PREDAJCU  
1. Predávať vstupenky v objektoch oboch turisticko-informačných centier  
2. Z dodaných propagačných materiálov zabezpečiť propagáciu.  
3. Odovzdať tržbu za predané vstupenky tak ako je dohodnuté v bode IV.  

 
VII. ZÁVEREČNÉ DOJEDNANIA  

1. Zmluva sa uzatvára na dobu do 30.09.2021.  
2. Zmluvu možno ukončiť písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán; odstúpením 

od Zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou za podmienok ustanovených 
v Obchodnom zákonníku; písomnou výpoveďou. Výpovedná lehota je jeden mesiac 
a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy bola druhej 
zmluvnej strane doručená písomná výpoveď.  

3. Zmluva je spísaná v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom Objednávateľ 
dostane jedno vyhotovenie Zmluvy a Sprostredkovateľ dostane tri vyhotovenia 
Zmluvy. 

4. Zmluvu možno zmeniť so súhlasom obidvoch zmluvných strán a to formou dodatku 
odsúhlaseného obidvoma stranami.  

5. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.  
6. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia 

v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 410 /1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony.  

 
 
V Brezne, dňa 21.6.2021 
 
 
 

........ ................ 
Banskobystrický kraj Turizmus 

Objednávateľ 

 .............. ............... 
OOCR Región Horehronie 

Sprostredkovateľ 




