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LICENČNÁ ZMLUVA
a

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SÚVISIACICH SLUŽIEB
Článok I.

Zmluvné strany
I.

Oprávnený:
Obchodné meno:

Mestská informačná kancelária Poprad
Námestie ssi. Egídia 43/86, 05801 Poprad

Sídlo:

IČO:

42381193

Zastúpený:

Silvia Bujřtáková, zastupujúca štatutárka na základe
Plnomocenstva zo dňa 24.'l ] .2017

(d'alej len ,Oprávnený")
a

II. Poskytovi'ter:
Obchodné meno:

Ticketware SE

Sídlo:

Hlavná 23, 917 0l Trnava, Slovenská republika

IČO:

482 980 34

Zastúpený:

Ing. Marian Sollár, prokurista

(ďalej len ,,Poskytovatel"" a spolu s Oprávneným d'alej aj ,,Zmluvné strany")
?izatvárajú sr zmysle histaiiovenia § 65 a iiasl. zákoiia č. 185/2015 Z.z. autorského zákona v znení neskoršich
predpisov a ustanoveiiia v ziiení iieskorších predpisov a ustaiiovenia F3 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákcínník v zneiií neskorších predpisov a ustanovenia
tÚt0

licenčnú zmluvu a zmluvu o poskytovaní súvisiacich služieb
(ďalej len ako ,,Zmluva").
článok II.

Úvodné ustanovenia a definícia po')mov

2.I Cinemaware sa pre účely tejto Zi'nluvy rozumie počítačový program, k.torý prevádzkuje
Poskytovater slúžiaci k predaiu vstupeniek na predstavenia a maiiažovaniu procesov s tým
súvisiacich v prevádzkach kín, divadiel alebo iných kultúrnych a spoločenských podujatí (ďalej
aj ,,cinemaware" alebo ,,Počítačový program"), a ktorého funkcionalita je obsiahnutá v Prílolie
č. 1 tejto Zmluvy.

2.2 Licencia je súhlas Poskytovatera daný Oprávneném?i touto Zmluvou k použitiu Počítačového
programu v rozsahu tejto Zmluvy.

2.3 Predstavením sa rozumie verené premietanie filmov a/alebo verejné predvedenie divadelných
hier a/alebo iných umeleckých diel Oprávneným.
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2.4 Účelom Licencie je zámer Opráviieného využívať Počítačový prozram v zmysle čl. 2.1 Zmluvy.

2.5 Zákazníkom je fyzická alebo práviiická osoba, ktorá sa rozhodiie pre nákup vstupenky na
predstavenie.

článok IIL

Predmet Zmluvy

3.1 Predmetom Zmluvy je závázok Poskytovatel'a ?imožniť Oprávneiiénm použitie Počítačovélio
programu na úcel, vrozsahu a za podmienok uvedených vtejto Zmluve azávázok
Oprávneného zaplatiť Poskytovatelaovi odi'nenu za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
Predmetom Zmluvy je aj poskytovanie služieb Oprávnenému Poskytovatel'om súvisiacich
s používaním Počítačového programu Oprávneným, za čo sa Oprávnený zavázuje zaplatiť
Poskytovaterovi odmenu v rozsahu uvedeiiom v Prííohe č. 2 tejto Zmluvy a za podmienok
doliodnutých v tejto Zmluve.

Funkcionalita jednotlivých balíkov je uvedeiiá vPrílolie č. 1 tejto Zmluvy, pricom táto
fuiikcionalita sa vzt'aliuje na všetky vyššie uvedené balíky za podmienok uvedených v tejto
Zmluve. F?inkcionality uvedené vPrílohe č. 1 tejto Zmluvy je Poskytovatel' oprávnený
jednostraniie roz'sirovať v prospech Oprávneného.

3.2 Predmetom Zmluvy je úprava vzájomných práv apovinností Zmluvnýcli strán pri udelení
nevýhradnej licencie Poskytovatera Oprávnenému na použitie Počítačovélio programu podl'a
tejto Zmluvy a pri poskytovaiií súvisiacich služieb Oprávneiiému pri po?ižívaní Počítačového
programu podra tejto Zmluvy.

3.3 Poskytovater podpisom tejto Zmluvy umožňuje Oprávnenému používať Počítačový program
vrozsahu aza podmienok uvedených v tejto Zmluve, ktoréhomajitel'om je azostáva
Poskytovatela po celý čas trvania liceiicie.

3.4 Zinluvné straiiy sa zavázujú iiavzájom si poskytnúť súčiniiosť, ktorá bude nevyhnutne potrebná
na splnenie povinností vyplývajúcich im zo Zi'nluvy avšeobecne závázných právnych
predpisov. V prípade, že sa počas doby trvaiiia licencie vyskytne potreba na poskytnutie
súčinnosti zo strany druhej zmluvnej strany, je zmluviiá strana požadujúca poskytnutie
súčinnosť povini'iá vyzvať druhú zmluvnú stranu iia jej poskytiiutie spe:ísobom umožňuiúciiri
zachytenie a uchovanie prenášanej správy a poskytnúť jej k tomu primeranú lehotu. Márne
uplyiiutie lehoty neoprávňuje Oprávneiiélio k žiadnym takým úkonom na zjednanie nápravy,
v dósledku ktorýcli by bolo zasialinuté do autorských práv Poskytovatera.

3.5 Prípadné zmeny Počítačového programu meniace jeho funkcionalitu požadované Oprávneným
ako prisp6sobenie svojim potrebám nie je Poskytovatela povinný vykonať. Pokiar k takýmto
úpravám pristúpi, vykoná ich v závislosti od svojicli prevádzkový«:h a časových možností,
pričom odmena za takéto zi'neny nie je zalirn?itá v odmene za poskytnutie licencie na základe
tejto Zmluvy. Odmena za takéto zmeny bude dohodnutá osobitne. Uvedeiié sa nevzťah?ije na
požiadavky spadajúce pod techiiickú podporu,údržbu, nastavenia ataké zásahy do
Počítačovélio programu, ktoré iiemei"iia jelio funkcionalitu a legislatívne zmeny.
článok IV.

Práva a povinnosti Zmluvných strán

4.1 0právnený vyhlasuje, že Počítačový pro6ram bude využívať výlučne sám a to na účel uvedený v
ů

(

s!"

čl. 2.4 tejto Zml?ivy, inak je Poskytovater oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť a Oprávnený je
poviiiný uliradiť Poskytovatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 700,- €, čím nie je zároveň

dotknutý iiárok Poskytovatel'a na náhradu škody v plnom rozsahu.

4.2 0právnený je povinný zabezpečit, aby Počítačový prograi'n jeho využitíi'n nebol spósobilý
iiegatívne ovplyvniť výkon podnikatel'skej činnosti Poskytovatera, jeho klientov a/alebo
obchodných partiierov a priamo ani iiepriamo nezapríčinil vznik šk6d. Za tieto škody, ako aj za
škody, ktoré z d6vodu vyššie uvedeného móže Oprávnený spósobiť tretím osobám, zodpovedá
v plnej miere Oprávnený.

4.3 Poskytovater poskytne Oprávnenému po podpise tejto Zmluvy a po úhrade odmeny za licenciu
v zmysle tejto Zmluvy prístupové ťidaje potrebiié na používanie Počítačového programu.
Oprávnený je povinný postupovať tak, aby tieto prístupové údaje iieboli spríst?ipnené tretím

subjektom a/alebo aby nedošlo kzneužitiu týclito prístupových údajov. Vprípade, že
Opráviiený si túto poviiinosť nesplní, Opráviiený si je vedomý, že zodpovedá za škody, ktoré
vznikiiťi Oprávnenému v dósledku ziieužitia prístupových ťidajov Opráviienélio treťou osobou.
4.4 0právnený sa zavázuje, ze so žiadnymi tretími osobami bez súhlasu Poskytovatera neuzatvor'í
zmluvný vzťah, ktorý by mohol akokolavek poškodit' a/alebo ohrozit záujmy Poskytovatera
počas trvania tolito zmluvného vzťaliu sOprávneným, ato najmá pokial' ide o využitie
počítačového programu s obdobným obsahom ako je Počítačový program bez ohl'adu na formu
jeho predvedenia, či zaznamenania, využívaného za týi'n istým účelom ako je využívaný
Počítačový program.

4.5 0právnený vyhlasuje, ze pri používaiií Počítačovélio programu v zmysle tejto Zmluvy sa bude
riadiť užívaterským manuálom, ktorý je dostupný priamo vPo:cíta;covom programe
prostredníctvom tlačidla ,,POMOCNfK". Zachovanie a dodržiavanie postupov uvedených
v užívatel'skom manuáli je podmienkou na uplatiienie si prípadných nárokov Oprávneného
voči Poskytovaterovi vyplývajúcich z tejto Zi'nluvy.

4.6 0práviiený podpisom tejto Zmluvy uderuje Poskytovatel'ovi súhlas iia vstup do Počítačovélio
programu a jelio databázy týkajúcej sa Oprávneného a využívanie údajov z nich vyplývajúcich
pre svoje štatistické potreby, kontrolu využívania Počítačovélio programu, servis, i:idržbu,
technickú podporu.

4.7 0právnený podpisom tejto Zmluvy uderuie Poskytovaterovi súhlas na použitie iných ako
osobných údajov o Oprávnenom a údajov týkajúcicli sa čiiinosti Oprávneného vykonávanej
prostredníctvoin Počítačovélio programu, a to aj za účelom poskytnutia referencií o cinemaware
tretíin subjektom.

Článok V.
Licencia

5.1 Zmluvné strany sa doliodli, že k prevodu práva používať Počítačový program iia Oprávneného
dójde zo strany Poskytovatel'a poskytiiutím prístupových údajov k Počítačovému programu
bez potreby vykonania ďalších úkonov.

5.2 0právnený je oprávnený používať Počítačový program vo viacerých prevádzkach len podl'a
druhu zakúpenej licencie. V prípade ak Oprávnený požaduje navýšit' počet prevádzok je tak
možné učiniť iba po predchádzajúcom písomnom súhlase zo straiiy Poskytovatel'a.

PoskytovateY nie je poviiiný mu takýto súhlas udeliť. Udelenie súhlasu v takom prípade móže
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podliehať dohode o odmene za každú d'alšiu prevádzku iiad doliodnutý rozsah maximálneho
počtu prevádzok podra druhu zakúpenej licencie, pre ktorú chce Počítačový program využívať.
5.3 0právnený nie je oprávnený umožniť používat Počítačový prograi'n tretím osobám. Oprávnený je
opráviiený použit' Počítačový program výlučne pre vlastnú potrebu v rozsahu a za podmienok
uvedeiiých v tejto Zmluve.

5.4 Poskytovatela udel'uje Oprávnenému súhlas iia po?ižitie Počítačovélio prograinu v súvislosti
s prevádzkou kín a/alebo divadiel a/alebo kultúrnycli zariadení na adrese prevádzok:

Prevádzka: kiiio Tatran, ktoré je prevádzkou MIK Poprad, Námestie sv. Egídia 43/86, 058 0l

Poprad

5.5 Poskytovater poskytuje Oprávnenému Licenciu vuvedenom rozsahu iia dobu 12 mesiacov.
Vprípade, že Oprávnený písomne neoznámi Poskytovatel'ovi najnesk6r 2 mesiace pred
uplynutíin doby trvania licencie, ze nemá záujem na d'alšom trvaní licencie po uplynutí
dohodnutej doby licencie, má sa za to, že licencia sa po uplynutí p«"vodne dohodnutej doby
licencie automaticky obnovuje na ďalších 12 mesiacov za rovnakých podmienok ako bola
póvodiie dojednaná.

5.6 Právo používať Počítačový program v celom doiiodnutom rozsahu a Licencia v zmysle Zmluvy
prechádza na právneho nástupcu Oprávnenélio za podmienok uvedených v Zmluve iba so
súlilasom Poskytovatel'a. Zánikom Zmluvy alebo Poskytovatera tento sú}ilas zaniká. Prevod
práv kPočítačovému programu vzmysle tohto článku Zmluvy sa vzťahuje na Počítačový
program ako celok, ako aj na jeho jednotlivé časti.

5.7 0právnený podpisom Zmluvy vyhlasuje a súčasne sa zavázuje zabezpečiť, že osobou, ktorá bude
užívať Počítačový program v súlade s to?ito Zmluvou je a bude výlučne Oprávneriý, inak je
Poskytovater oprávneríý od Zmluvy odstúpiť.

Článok VI,
Odmena

6.1 Za poskytnutie Licencie Oprávnenému a využívanie súvisiacich služieb v rozsahu podra Prílohy
č. 1 v rámci zvoleného balíka prináleží Poskytovatel'ovi odmena za každý rok poskytnutia
licencie a to vo výške 550,- € za verziu s jediiou prevádzkou a 800,- € za verziu s 2 a/alebo 3
prevádzkami. Poskytovater je platcom DPH a uvedené ceny tvoria cen?i bez DPH 20%.

6.2 Súčasťou odmeny v zmysle uvedeného nie je odmena za využívanie on-liiie systému predaja
vstupeniek v zmysle čl. IX tejto Zmluvy a Prílohy č. 2 tejto Zmluvy.

6.3 0dmena je splatitá vopred na celý rok poskytnutia licencie na podklade faktúry vystavenej
Poskytovaterom do 14 diií od podpisu Zmluvy (pri prvom roku trvaiiia licencie), resp. do 7 dní
po začiatku trvania licencie pre druhý a každý ďalší rok trvania licencie. Faktúra je splatná do
14 dní od doručeiiia.

6.4 Pri nesplatení faktúry alebo splatení faktúry po termíne splatnosti vystavenej Poskytovatel'om za
Licenciu a/alebo akýkolavek tovar a/aíebo akúkolavek službu, ktorú si Oprávnený objednal
u Poskytovatelaa pričom Poskytovater túto Licenciu a/a]ebo tovar a/alebo službu dodal, má
Poskytovater právo požadovať zmluvnú pokutu aúroky zomeškania. Upomienku m6;ze
Poskytovatel' odoslať poštou alebo elektroiiicky e-mailom. Prvá upomienka je zasielaxiá najskór
7 dní po termíne splatnosti a nie je spoplatňovaná zmluvnou pokutou. Každá ďalšia zaslaná
upomienka je spoplatnená zmluvnou pokutou vo výske 10 € a je posielaná najskór v siedmy
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deň od poslednej zaslanej upomienky. Po štvrtej upomienke je Poskytovater oprávnený dlžnú
sumu odpočítat' od tržieb z onliiie predaja Oprávnenélio a zaslať mu len zostávajúci rozdiel, ak
nejaký vznikol. Poskytovatel' móže robiť zrázky z ttz:ieb online predaja dovtedy, pokým nie je
splatená celá vzniknutá pohradávka spolu so zmluvnými pokutami a úrokmi z omeškania.
6.5 Súčast'ou odmeny v zmysle vyššie ?ivedenélio iiie je odmena za vykonávanie neštandardných
servisiiýcli prác týkaiúcich sa Počítačového progranm požadovaných Oprávneným a/alebo
odinena za úpravy Pocítacového programu vyžiadaiié si Oprávneným po podpise tejto
Zmluvy, pokiar táto Zmluva alebo jej prílohy neurčuje inak.

6.6 V prípade, že d6jde z akéhokol'vek dóvodu k ukončeniu Zmluvy v priebehu trvania licencie,
iiemá Oprávnený nárok na vrátenie odmeny a/alebo jej časti, ktorá bola Poskytovatel'ovi
uhradená, resp. Oprávnený je povinný odmenu Poskytovaterovi uhradiť aj v prípade, že
Poskytovatel'ovi vznikol na ňu nárok, avšak ešte iiebola Poskytovatelaovi zo straiiy
Oprávneného uhradená.

6.7 Po uplynutí každého roku trvania licencie je Poskytovatela opráviieiiý upravit' výšku odmeny
/valorizáciu/ v prípade, ak priemerný rast spotrebiterských cien v národnom hospodárstve

Sloveiiskej republiky, podra štatistickýcli údajov Štatistického úradu SR za up)ynulý rok trvania
licencie prekročí hranicu 5 percent. V tom prípade upraví Poskytovater výšku odmeny o toto
zvýšeiiie. Úprava vfíky odmeny nadobúda účinky po tom, čo Poskytovatela zašle

Oprávnenému novo určenú výšku odmeny formou dodatk?i kzmluve aOprávnený ju
odsúhlasí svojím podpisom. Oprávnený je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas
s navýšeiiím ceny a teda dodatku k licenčnej zi'nluve najneskór do 14 dní od odoslania zmluvy
Poskytovaterom. V pr'ípade nesúhlasu Oprávneného s navýšením ceny má Poskytovatel' právo

od zmluvy odstúpiť s minimálnou 1 mesačnou výpovediiou lehotou.
Článok Vll.
Osobitné ustanovenia

7.1 0právnený je povinný zachovávat' mlčanlivosť o všetkých údajoch a dátach, ku ktorým získal
prístup v rámci plnenia Zmluvy, nesprístupniť ich tretím osobám, nevyužiť ich pre seba ani pre
tretie osoby ani neumožniť ich využitie/zneužitie tretími osobami.

7.2 Za porušenie povinnosti zacliovávať mlčaiilivosť oliradne Dóvernýcli irrformácií sa nepokladá
ich poskytn?itie príslušiiým štátiiym orgánom, pokiar to vyplýva zo všeobecne záváznélio
právneho predpisu, ich použitie v prípadných súdnych, rozliodcovských, správnych a iných
konaniach ohlaadom práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, ako aj icli použitie, pokiar sa
stali verejne znái'nymi alebo na icli použitie udelila súhlas druhá zmluvná strana.

7.3 Poskytovater je oprávnený od Zmluvy odstúpiť, ak:

- Oprávnený porušuje pri využívaní Počítačového programu podmienky stanovené príslušnými
právnymi predpismi a/alebo touto Zmluvou a/alebo neplní pokyny dané Poskytovaterom
v súvislosti s využívaiiím Počítačového programu,

- Oprávnený stratil oprávnenie na vykonávaiiie činností podlaa tejto Zmluvy,

- sa akékorvek vylilásenie Oprávneného uvedené v tejto Zmluve ukáže ako neúplné a/alebo
nepravdivé,

- tak ustanovuje všeobecne záváziiý právny predpis a/alebo táto Zmluva.

7.4 0dstúpenie nadobúda účinky dňom jeho doručenia Oprávneného. Odstúpením od Zmluvy
zaniká oprávnenie Oprávneného na používanie Počítačového programu (licencie).
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7.5

V prípade akýchkorvek pochybiiostí ohradom doručovania písomností druhej zmluvnej strane
sa má za to, že písomnosť sa považuje za doručeiiú uplynutím 3. dňa odo dňa ich odoslania na
poštovú prepravu vo forme doporučenej zásielky.

7.6

Oprávnený berie na vedomie, že Počítačový program je umiestnený na doméne
https://system.ciiiemaware.eu ktorého prevádzkovatelaom je tretia osoba odlišná od
Poskytovatera. Vzhl'adom na uvedené je Poskytovater zodpovedný za škodu, ktorá vznikne
Oprávnenému a/alebo tretím osobám vdósledku technických problémov na technických
zariadeniach, na ktorých je Počítačový program prevádzkovaný zo strany tretích osób, a ktoré
?imožňujťi používaiiie Počítačového programu a/alebo predaj vstupeniek prostredníctvom onliiie systému a/alebo v dósledku činnosti a/alebo nečinnosti tretích subjektov len do výsky
odškodnenia zo straiiy tretích osób, ktoré umožňujú používanie Počítačového programu
a/alebo predaj vstupeniek prostredníctvom on-line systému.
Článok VIII.

Technické podmienky

8.1 Poskytovatela garantuje Opráviienému funkčnosť Počítačového programu v prípade, že
Oprávnený ho používa na počítačovej zostave s minimálnou konfiguráciou 2 GHz procesor
(x86) alebo 64-bit (x64), minimáliie 4GB RAM (32-bit a 64-bit), 20 GB miesta na liard disku s

operačným systémom Wiiidows verzia 7 a vyššej a monitor s ininimálnou uhlopriečkou 19" v
rozlíšení 1550x850 a zároveň pristupuje k nemu prostredníctvom internetového preliliadača
Google Chrome verzie 39.0.0 a vyššej. Zároveň sa Oprávnený zavázuje vykonávat' pravidelné
bezplatné oficiálne aktualizácie prehíiadača Google Chrome, poskytované prostredníctvom
výrobcu Google a pravidelné bezplatné oficiálne aktualizácie iných technológií, ktoré
Počítačový program využíva. Zoznam týchto aktualizácii je uvedený voficiálnom
poinocníkovi k Počítačovému programu.
Článok IX.

Osobitné ustanovenia k On-line systému píedaja vstupeniek
9.1

Predaj vstupeniek na predstavenia je možné realizovať aj prostredníctvom on-line systému
prevádzkovaným Poskytovatelaom, ato vprípade, že Oprávnený využíva vsúvislosti s
poskytovaním súvisiacich služieb Poskytovatel'om služby Poskytovatera vrámci balíkov
poskytovanýcli Poskytovatelaom.

9.2

V prípade využívania predaja vstupeniek na predstavenia prostredníctvom on-line systému
prevádzkovaným Poskytovatelaom zo strany Oprávnenélio, je Oprávnený povinný zaplatiť
Poskytovaterovi platbu za využívaiiie on-liiie systému vo výške určenej ceiiníkom, ktorý je
Prílohou č. 2 tejto Zmluvy (ďalej aj ,,platba"), pričom táto pozostáva z odmeny Poskytovatera
a z nákladov spojených s bankovými operáciami pri nákupe vstupeniek prostredníctvom online systému.

9.3

Poskytovatela prehlasuje, že platobné služby pre platobné metódy, koiikrétne platby pomocou
platobnýcli kariet a platby pomocou online bankového prevodu zaisťuje spoločnosť GoPay s.r.o.

(ďalej len "GoPay"), sídlo Planá 67, 370 0l české Budějovice, česká Republika, Ič: 26046768.

Vyúčtovanie a zasielanie platieb zabezpečuje spoločnosť TWR PAY s.r.o., sídlo: Trstínska 9, 917
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Ol Tmava, Slovenská republika, IČO: 50287249. Užívater sa móže ohí'átiť aj priamo na
prevádzkovatera a jeho technickú podporu a to niailom na podpora@icinemaware.eu
9.4

9.5

Zákazník nakupujúci vstupenky prostredníctvom on-liiie systému uhrádza cenu za príslušné
vstupenky prostredníctvom poskytovatera platobnej služby, ktorá je naimplementovaná za
týmto účelom v Počítačovom programe a to spoločnosti a sp5sobom uvedeným v bode 9.3
Finaiičné prostriedky z úlirad z onliiie platieb sú následne zúčtované s Oprávneným, a to tak,
že PoskytovateI uhradí Oprávnenérrai cen?i predaných a zaplatených vstupeniek za stanovené

obdobie ziiíženú o platbu za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
9.6

Zmluviié straiiy sa dohodli, že v prípade, ak po podpise tejto Zmluvv dójde zo strany príslušnej
baiikovej inštitúcie k zvýšeiiiu bankovýcli poplatkov účtovaných bankou Poskytovatel'ovi pri
nákupe vstupeiiky Zákazníkom, zvyšuje sa platba podl'a bodu 9.2 tohto článku otakéto
zvýŠenie.

9.7

Vyúčtovanie bankových traiisakcií za predaj vstupeniek cez on-line systém v zmysle vy's'sie
uvedeného prebieha raz za t<ý:.den, resp. raz za mesiag a to v závislosti od výberu objerrm
predaja, alebo po dohode zmluvných strán.

9.8

Ďalšie podmienky a pravidlá pri využívaní oii-line systémi.i predaja vstupeniek sú uvedené
v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1

Táto Zmluva nadobúda platiiosť a účiiinosť a zavázuje Zmluvné strany v deň, v ktorom ju
podpíšu všetky Zmluvné strany. Ak nedójde k podpísani?i tejto Zmluvy v ten istý derí oboma jei
Zmluvnýi'ni straiiami, za rozhodujúci deň pre nadobudraitie jej platnosti a účiiinosti sa bude
pokladať deň, v ktorom druhá zmluviiá straiia podpíše Zmluvu neskór.

10.2

Táto zmluva nadobúda účinnost' dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle
Opráviieného www.VisitPoprad.sk.

10.3

Zmluvné strany sa zavázujú, že v prípade, ak sa podstatne zmenia podmienky, ktorých splnenie
povazu5ú za podstatné, zosúladia Zmluvu saktuálnym stavom, vo íorme jej písomných
dodatkov, ktoré budú cliroiiologicky číslované.

10.4

10.5

Zmluvné strany sa zavázujú, že sa vyvarujú akýchkolavek krokov, ktoré by znemožnili, sťažili
alebo spochybnili práva, povinnosti aiebo závázky, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy.
Zmluvné straiiy sa dohodli, že prípadné spory týkajúce sa závázkov a poviniiostí vyplývajúcich
z tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavázujú prednostiie riešit osobnýin rokovaním.

10.6 Ak niektoré ustanoveiiia Zmluvy iiie SL"l celkom alebo sčasti účiniié alebo neskí"r stratia účinnosť,
nie je tým dotknutá platnosť ostatnýcli ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na
vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiala je to právne možné, sa čo najviac približ?ije
zmyslu a účelu Zmluvy, pokiar pri uzatváraní Zmluvy Zmluvné strany túto otázku brali do
úvahy.

10.7 Zmluviié strany sa doliodli, že zi'nluvné vzťahy sa riadia platiiým právnym poriadkom
v Slovenskej republike, a to najmá Obcliodným zákonníkom a Autorským zákonom. V prípade,
ze podpisom tejto Zmluvy bude medzi Zi'nluvnýi'ni stranami založený zmluvný vzťah
s medzinárodným prvkom, Zmluvné strany sa dohodli, že rozhodným právom bude právny
poriadok S}ovenskej republiky.
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10.8 Zmluvné straiiy zhodiie vyl"ílasujú, že sú plne spósobilé a opráviieiié na tento právny úkon, že

nikolio neuviedli do omylu a ustanovenia tejto Zmluvy obsahujú icli slobodnú, vážnu, určitú
a zrozumiternú vólau, prejavenú bez tiesne alebo nápadne nevýhodných podmienok.

10.9 Zmluvné strany zliodne vyhlasujú, že si túto Zmluvu pozorne prečítali, jej obsaliu porozumeli a
na znak ich sú)ilasu so všetkými jej ustaiioveniami iu podpisujú.
10.10vyhotovení.
Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, pričom každý obdrzí po iednom (1)
10.11 Zmluva bola zverejnená...............................
Oprávneiiý:

Mestská int'ormačná kancelária Poprad

,ň

.. ?.' .Í..'......l...ř:'.......... dňa .'l%.=.')..:?ois

zast.: Silvia Brijňáková, zastíip?ijúca štatíitárka

"podpis
Poskytovatel':
Ticketware SE
l

zast.: Ing. Marian Sollár, prokurista

i

.D /',

.................................. dňa ........-.2018
: pOidpis
S
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PRÍLOHA č. 1

FUNKCIONÁIÍTA CINEMAWARE

Systém cinemaware je online aplikáciou, ktorá je spustená na serveri umiestnenom v housingovom centre.

Zákazníci móžu aplikáciu využivat' prostrednictvom prístupu cez internet.
Aplikácia
3e prístupná prostrednictvom prihlásenia sa na internetovej adrese:
https://system.cinemaware.eu.

Prihlásenie je možné len pomocou vytvoreného prístupového účtu, ktorý vytvorí firma Ticketware SE na

základe uzatvorením zmluvy so zákazníkom.

Popis funkčností cinemaware:
Administrácia snímok a podujati
o
Tvorba katalógu podujati
o
Evidencia objednávok podujatí
Tvorba programu podujatí
*

*

Vytvorenie kalendáru podujatí prostredníctvom programovania

o

Marketingové funkcie

Vytvorenie a správa zlíav, akcií
Generátor vol'ných vstupeniek

o
o

Generátor a konfígurátor elektronických Newsletterov

O

štatistické funkcie Newslettrov

o
*
*

Správa kontaktov
štatistické funkcie

Analýza predaja, predpredaja
Výkaz výsledkov po podujatiach

o

o

íí

o

Výkaz výsledkov po dňoch za podujatie

o

Výkaz po distribútoroch

o

Automatické posielanie denných výsledkov predaja vstupeniek distribútorom

Administrácia všetkých nastaveni a podmienok
Nastavenia externých zobrazovacích zariadení
o

o Klient

o

Prevádzky

o

Sály

o Užívatelia

o Výsledky
o

čÍselníky
s

Platidlá

m

Zl'avy

s
M
@

Skupiny platidiel

a

číseÍné rady
Druhy vernostných kariet

Administrácia webových stránok
Tvorba vlastnej štruktúry obsahu webu
o

o

Administrácia multimediálneho obsahu k podujatiam

o Administrácia obsahu s článkami
o
*

Administrácia reklamných informácii

Webové stránky ako prezentácia kina a jeho programu
o vlastná doména www.názovprevadzky.sk

*

Pokladňa
o

Predaj a rezervácia vstupeniek s ciarovým kódom

o

Pohyby na pokladni

o

Zoznam vydaných vstupeniek
Na manuálnych pokladniach
s

o
o
o

Cez internet

Uzávierky pokladní
Storná vstupeniek
Blokovanie sedadiel

9

r ,:

o
o
@

Vklad do pokladne

Zoznam bankových prijmov - jednotlivé platobné transakcie

Hypertextová nápoveda

o Prístupná pre každú jednotlivú stránku, na ktorej sa vykonávajú jednotlivé funkcie
o Automatické generovaíiie predajných odkazov (link) určených pre externé stránky

Online predaj vstupeniek cez internet
o
o
*

zaslanie vstupenky s čiarovým kódom na e-mail kupujúceho
uplatňovanie zliav cez on-line predaj vstupeniek

Platobná brána
o

Platba platobnými kartami a bankovými tlačidlami pri online predaji prostredníctvom

zberného účtu
o
o
o
o

Komplexná evidencia všetkých platieb

Úhrady platieb zákazníkov prevádzky

Posielanie výkazov o online platbách

Zákaznícka podpora
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PRÍLOHA č. 2

ON-uNE SYSTÉM PREDAJA VSTUPENIEK

Zúčtovanie finaiičných prostriedkov medzi Poskytovaterom a Oprávneným

Zúčtovanie finančných prostriedkov medzi Poskytovatelaom a Opráviieným za nákup vstupeniek
Zákazníkmi prostredníctvom oii-line systému (ďalej aj ,,finančné prostriedky") sa uskutočňuje na
týždennej, resp. mesačnei báze (d'alej aj ,,rozhodné obdobie") alebo vždy za jednotlivé predstavenia
v zmysle podmienok Zi'nluvy. Za každé vykonaiié zúčtovanie finančných prostriedkov v zmysle
uvedeného prináleží Poskytovatelaovi odplata podlaa tejto príloliy tejto Zmluvy. Vprípade, že
Opráviieiiý
prevádzkuie viacero prevádzok, uhrádza Oprávnený túto odplatu za každú prevádzku
jediiotlivo.
Finančné prostriedky za príslušné týždenné, mesačiié obdobie alebo po predstaveniach znížené
o odmeiiu Poskytovatel'a v zi'nysle Zmluvy zasiela Poskytovater Oprávnenému v termíne zúčtovaiiia.
Pri týždennom rozhodnom období je termín zúčtovania druliý najbližší utorok po skončení
rozhodnélio obdobia. Pri mesačnom rozhodnoi'n období je terrnín zúčtovania 12. kalendárny deň po
skončení rozhodného obdobia. Pri vyťičtovaní po predstaveniach je termín zúčtovania 10. kalendáriiy
deň po skončeiií predstavenia. V prípade, že termín zúčtovaiiia pripadne na deň pracovného pokoja
sa termín zúčtovania posúva na najbližší nasledujúci pracovný deň po dni pracovného poko5a.
Identifikácia platieb finančných prostriedkov
Variabilný symbol je v tvare:
*

*

íí

TTMMRR (číslo týždňa, číslo mesiaca, posledné dvojčíslie roku) pre týždenné vyúčtovania

MMRR (čís)o mesiaca, posledné dvojčíslie roku) pre mesačné vvúčtovaiiia
Jediiiečný identifikátor predstavenia pre vyúčtovania po predstaveniach

Špecifický symbol pri druhu prevádzky "kino" je číslo prevádzky v zmysle označeiiia "Združenia

prevádzkovatelaov kín v SR" (ďalej len ZPK SR) alebo jedinečné číslo dohodnuté medzi

Poskytovatel'oi'n a Oprávneným.

Ku každej platbe Poskytovatela poskytuje výpis v elektronickej podobe so zoznamom vstupeniek,
ktoré sú vzasielanej sume obsiahnuté. Výpis ja zasielaný iia e-mailové adresy definované

Oprávneným v systéme Cinemaware.

Doplnkové informácie o predaných vstupenkách prostredníctvom on-line systému sú pre
Opráviieného sprístupnené v sekcii: Pokladňa / Zoznam vydaných vstupeniek / záložka "Vstupenky
zakúpené cez internet". Informácie o baiikových transakciách sú v sekcii: Pokladňa / Bankové príjmy.
Odmena za sprostredkovanie online úhrad vstupeniek a/alebo tovarov a/alebo služieb cez systém
Cineinaware je 4,8% z celkovei hodnoty transakcie, pri hodiiote transakcie vyššej alebo rovnej 1,50 €.
Pri hodnote transakcie menej ako 1,50 € je odmena za sprostredkovanie online úlirad vstupeniek
a/alebo tovarov a/alebo služieb cez systém Cinemaware suma 0,10 €. V teito odmene nie sú zahrnuté
poplatky za doručenie vstupeiiiek prostredníctvom tretícb strán okrem doručenia mailom alebo

doručenia do mobilnej aplikácie, ktorú vlastní a prevádzkuje Poskytovatel'.
]l

4.

Odmena za sprostredkovaiiie storna vstupeniek, ktoré bolo uhradené oiiline cez systém Cinemaware
je O,10 € za každú jediiu vstupenku, ktorá je storiiovaná.

Poskytovater iiie je platcom DPH. V prípade, že sa Poskytovatel' v priebehu zmluvného vzťahu stane
platcom DPH, tak táto odmena bude tvoriť cenu bez DPH.
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