Zmluva o finančnej spoluúčasti na výstave Region Tour Expo Trenčín 2015
Uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov:
Vystavovateľ:

Trnavský samosprávny kraj
so sídlom:
Starohájska 10, 917 01 Trnava
zastúpený:
Ing. Tibor Mikuš, PhD.
predseda Trnavského samosprávneho kraja
IČO:
378 36 901
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu:
SK18 8180 0000 0070 0050 1106

(ďalej len vystavovateľ)
a
Spoluvystavovateľ: Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie
so sídlom:
Obecný úrad Smrdáky, 906 03 Smrdáky
zastúpený:
PhDr. Zdenko Čambal
IČO:
42292174
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa Senica
Číslo účtu:
SK95 0900 0000 0050 3919 5338
(ďalej len spoluvystavovateľ)
Článok 1
Predmet zmluvy
1.

Vystavovateľ na základe záväznej prihlášky spoluvystavovateľa zo dňa 18. 11. 2014
umožní spoluvystavovateľovi priamu účasť na výstave cestovného ruchu Region Tour
Expo Trenčín, v termíne od 15. 05. 2015 do 16. 05. 2015.

2.

Spoluvystavovateľ sa zaväzuje finančne sa podieľať na nákladoch vystavovateľa
spojených s účasťou na predmetnej výstave čiastkou vo výške 165,97 €. Faktúra
vystavená TTSK bude uhradená prevodom na účet vystavovateľa do 10 kalendárnych
dní po ukončení veľtrhu. Ak spoluvystavovateľ neuhradí poplatok v stanovenom
termíne, je vystavovateľ oprávnený žiadať úrok z omeškania vo výške 0,02%
z uvedenej čiastky za každý, aj začatý deň omeškania.

3.

Vystavovateľ umožní spoluvystavovateľovi využiť priestor na prezentáciu
spoluvystavovateľa v rámci stánku TTSK, t.j. 1 informačný pult s označením názvu,
prípadne ponuky spoluvystavovateľa, rokovací priestor, možnosť používať zázemie,
registráciu spoluvystavovateľa, 2 vystavovateľské preukazy.

4.

Ostatné náklady spojené s účasťou na veľtrhu (ďalšie poukazy a vstupenky, parkovacie
karty, katalógy, fotografie, kvety, grafika nad rámec štandardného označenia pultu,
občerstvenie na stánku, účasť na platených sprievodných akciách atď.) si

spoluvystavovateľ hradí z vlastných prostriedkov. Ubytovanie, dopravu a stravu
zástupcov spoluvystavovateľa si spoluvystavovateľ zabezpečuje a hradí individuálne.
5.

Počet stálych zástupcov spoluvystavovateľa prítomných na stánku je obmedzený
na 2 osoby. Ak spoluvystavovateľ zastupuje viac subjektov vo svojej pôsobnosti, ich
priama účasť je možná len formou striedania osôb, pričom ďalšie vystavovateľské
preukazy si spoluvystavovateľ zabezpečuje individuálne a na vlastné náklady.

6.

Personálne obsadenie pultu musí byť vždy zabezpečené počas celej doby trvania
veľtrhu. Zástupcovia spoluvystavovateľa sú povinní v rámci expozície TTSK dodržať
organizačný poriadok a svoje vystupovanie, oblečenie a správanie podriadiť
požiadavkám dôstojnej reprezentácie regiónu.
Článok 2
Storno podmienky

1.

Storno účasti musí byť postúpené zásadne písomnou formou, na hlavičkovom papieri,
s pečiatkou a podpisom oprávnenej osoby. Za dátum storna sa považuje dátum jeho
doručenia na TTSK.

2.

V prípade, že spoluvystavovateľ stornuje svoju účasť na výstave, zaväzuje sa uhradiť
storno poplatok vo výške nákladov súvisiacich s účasťou spoluvystavovateľa na
výstave, ktoré boli do termínu stornovania účasti vynaložené zo strany TTSK (napr.
registračný poplatok, grafika na informačný pult spoluvystavovateľa atď.) na základe
faktúry vystavenej TTSK do 3 dní od doručenia faktúry spoluvystavovateľovi.

3.

Ak spoluvystavovateľ stornuje svoju účasť na zabezpečenej výstave alebo neobsadí svoj
vyhradený priestor v stánku bez písomného stornovania účasti pred výstavou, je povinný
zaplatiť penále vo výške 100% svojej finančnej spoluúčasti podľa článku 1 bod 2 do 14
dní odo dňa ukončenia predmetnej výstavy.
Článok 3
Práva a povinnosti zmluvných strán

Vystavovateľ je povinný:
1.
2.
3.

Písomne informovať spoluvystavovateľa o podmienkach účasti na danej výstave.
Informovať spoluvystavovateľa o príprave účasti na výstave.
Informovať spoluvystavovateľa o organizačnom poriadku výstavného stánku.

Vystavovateľ je oprávnený:
1.
2.

Pri nesplnení podmienok stanovených touto zmluvou, vylúčiť spoluvystavovateľa
z účasti na výstave.
Vylúčiť spoluvystavovateľa z účasti aj na ďalších veľtrhoch a výstavách v prípade
vážneho porušenia zmluvných podmienok, a to:

3.

a. neobsadenie vyhradeného priestoru v stánku bez písomného stornovania účasti
pred veľtrhom, prípadne personálne neobsadenie informačného pultu počas
celej doby trvania výstavy
b. nesplnené finančné záväzky spoluvystavovateľa voči vystavovateľovi
c. vážne porušenie organizačného poriadku výstavného stánku a poškodenie
záujmov reprezentácie TTSK
Vystavovateľ si vyhradzuje právo na výber umiestnenia spoluvystavovateľov v rámci
stánku a stanovenie podmienok prezentácie.

Spoluvystavovateľ je povinný:
1.
2.
3.

Zabezpečiť personálne obsadenie pultu počas celej doby trvania výstavy.
Dodržať organizačný poriadok výstavného stánku.
Oboznámiť svojich zástupcov vyslaných na výstavu so zmluvnými podmienkami účasti
a organizačným poriadkom výstavného stánku.
Článok 4
Záverečné ustanovenia

1.

Zmluvné strany vyhlásili, že zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli, túto uzatvárajú
slobodne, bez nátlaku a sú si vedomí právnych následkov z nej vyplývajúcich.

2.

Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy možno vykonať len písomne po vzájomnej
dohode zmluvných strán, a to formou písomného dodatku k zmluve, podpísaného
oboma zmluvnými stranami.

3.

Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana prevezme
po 2 vyhotoveniach.

4.

Zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Trnave, dňa 17. 04. 2015

V Smrdákoch, dňa 05. 05. 2015

v.r.
.............................................................

v.r.
................................................................

Ing. Tibor Mikuš, PhD.
predseda TTSK

PhDr. Zdenko Čambal
predseda predstavenstva

