Č.zmluvy 388/2012

Zmluva o spoluúčasti na veľtrhu
ITF Slovakiatour 2013
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

Vystavovateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj
so sídlom:
Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica
zastúpený:
Ing. Vladimírom Maňkom, predseda
bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu:
7000389679/8180
IČO:
378 28 100
DIČ:
202 16 27 333

(ďalej len vystavovateľ)
a
Spoluvystavovateľ: Mesto Banská Štiavnica
so sídlom :
Radničné nám. 1, 969 24 Banská Štiavnica
zastúpený :
Mgr. Nadeždou Babiakovou, primátorkou mesta
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.
Č. účtu:
14525422/0200
IČO:
00320501
DIČ:
2021107308
(ďalej len spoluvystavovateľ)
uzatvárajú túto zmluvu v nasledovnom rozsahu a za nasledovných podmienok:
I.
Predmet zmluvy
(1) Predmetom zmluvy je zabezpečenie spoluúčasti vystavovateľa a spoluvystavovateľa na
19. ročníku medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2013 v Bratislave
v termíne od 24.-27. januára 2013 v expozícii Banskobystrického samosprávneho kraja.
(BBSK). Vystavovateľ je garantom expozície a hlavným koordinátorom prezentácie
jednotlivých subjektov cestovného ruchu v expozícii Banskobystrického samosprávneho
kraja.
(2) Vystavovateľ zabezpečí priestor na prezentáciu spoluvystavovateľa v rámci expozície
BBSK t.j.
 označenie názvu spoluvystavovateľa,
 prezentáciu formou propagačných materiálov na informačnom pulte,
 2 vystavovateľské preukazy
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II.
Platobné podmienky
Spoluvystavovateľ sa zaväzuje zaplatiť vystavovateľovi za zabezpečenie spoluúčasti na
19. ročníku medzinárodného veľtrhu ITF Slovakiatour 2013 v Bratislave príspevok vo výške
17- €.- / osoba (slovom sedemnásť EUR / osoba) za poskytnuté vystavovateľské preukazy.
Príspevok podľa tejto zmluvy bude uhradený na účet vystavovateľa najneskôr do 10 dní od
doručenia faktúry spoluvystavovateľovi, predloženej zo strany vystavovateľa po ukončení
veľtrhu.
Ostatné náklady spojené s účasťou na veľtrhu (rozšírený zápis do katalógu, inzercia, ďalšie
preukazy a vstupenky, parkovacie karty, katalógy, občerstvenie na stánku, účasť na
platených sprievodných akciách atď.) si spoluvystavovateľ zabezpečuje individuálne a hradí
z vlastných prostriedkov. Ubytovanie, dopravu a stravu zástupcov spoluvystavovateľa a
účastníkov vrátane účastníkov sprievodného programu si každý spoluvystavovateľ
zabezpečuje a hradí individuálne.

III.
Storno podmienky
V prípade, že spoluvystavovateľ stornuje svoju účasť na zabezpečenom medzinárodnom
veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2013 po podpísaní tejto zmluvy, zaväzuje sa
uhradiť vystavovateľovi stornovací poplatok vo výške 100% vyššie uvedeného príspevku
17,- € / osoba (sedemnásť eur / osoba ) na základe faktúry vystavenej BBSK.
Storno účasti musí byť doručené vystavovateľovi zásadne písomnou formou, na hlavičkovom
papieri, s pečiatkou a podpisom oprávnenej osoby.
IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán
Vystavovateľ je povinný:
 písomne oboznámiť spoluvystavovateľa s konkrétnymi informáciami týkajúcimi sa
daného medzinárodného veľtrhu,
 zabezpečiť pre spoluvystavovateľa propagáciu v priestoroch expozície
Banskobystrického samosprávneho kraja na základe vopred dohodnutých
podmienok.
Vystavovateľ je oprávnený:
 pri nesplnení podmienok stanovených touto zmluvou vylúčiť spoluvystavovateľa
z účasti na veľtrhu,
Spoluvystavovateľ je povinný:
 spoluvystavovateľ hradí z vlastných prostriedkov ubytovanie, dopravu a stravu
vyslaných pracovníkov a ostatné náklady v zmysle čl. II,
 riadne a včas uhradiť účastnícky poplatok dohodnutý v čl. II. tejto zmluvy,
 zaplatiť v prípade odrieknutia účasti na medzinárodnom veľtrhu storno poplatok
dohodnutý v článku III. tejto zmluvy,
 vysporiadať všetky autorské práva k printovým publikáciám a elektronickým
záznamom, ktoré poskytli vystavovateľovi
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rešpektovať usmernenia pracovníkov odboru regionálneho rozvoja Úradu BBSK
počas všetkých dní konania výstavy,
spoluvystavovateľ nie je oprávnený prenajímať poskytnutý priestor ďalším
subjektom bez písomného súhlasu vystavovateľa,
V.
Záverečné ustanovenia

(1) Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú, túto uzatvárajú
slobodne, vážne, bez nátlaku a sú si vedomí právnych následkov z nej vyplývajúcich.
(2) Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti
(záväzky) vyplývajúce z tejto zmluvy, resp. ich časť na iný subjekt bez predchádzajúceho
písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti bude
zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná. V prípade porušenia tejto
povinnosti jednou zo zmluvných strán, je druhá zmluvná strana oprávnená od zmluvy
odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení
od zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.
(3) Ak niektoré z ustanovení tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným,
nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné.
Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné
ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne
zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
(4) V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane
akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú
v úvode zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá
písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti
nedoručená, zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po
vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.
(5) Zmluvu je možné meniť len písomnou formou prostredníctvom dodatkov, a to len po
predchádzajúcej dohode zmluvných strán.
(6) Zmluva sa vyhotovila v 2 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom
vyhotovení.
(7) Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov.
.
V Banskej Bystrici dňa 19.12.2012
Ing. Vladimír Maňka v.r.

Vystavovateľ:

....................................
Predseda
Mgr.Nadežda Babiaková v.r.

Spoluvystavovateľ: .....................................
Primátorka mesta

