VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRI ORGANIZOVANÍ SKUPINOVÝCH REZERVÁCII
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Dodávateľ je vlastníkom a prevádzkovateľom golfového areálu nachádzajúceho sa v katastrálnom území obce Šajdíkove Humence
v Slovenskej republike a pozostávajúceho z pozemkov v súčasnosti zapísaných na LV č. 2159 pre katastrálne územie Šajdíkove Humence,
obec Šajdíkove Humence, okres Senica (ďalej pre uvedený golfový areál len “Golfový areál“).
Odberateľ má záujem, aby mu Dodávateľ umožnil na jednom z dvoch golfových ihrísk nachádzajúcich sa v Golfovom areáli zorganizovať
golfový turnaj a aby mu Dodávateľ súčasne poskytol aj služby súvisiace so zorganizovaním golfového turnaja.
Dodávateľ sa týmto zaväzuje umožniť Odberateľovi zorganizovať golfový turnaj na golfovom ihrisku, ktorého názov je uvedený na prvej
strane tejto zmluvy; golfové ihrisko sa nachádza v Golfovom areály (ďalej pre také golfové ihrisko len “Golfové Ihrisko“). Počet hráčov,
ktorým Dodávateľ umožní štart na golfovom turnaji, termín konania a čas začiatku golfového turnaja, spôsob štartu ako aj ostatné plnenia,
ktoré sa Dodávateľ zaväzuje poskytnúť Odberateľovi v súvislosti s golfovým turnajom sú špecifikované na prvej strane tejto zmluvy. Za
plnenia uvedené na prvej strane tejto zmluvy (ďalej pre také plnenia len “Plnenia“) sa Odberateľ zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi Odplatu
v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
Dodávateľ a Odberateľ sa dohodli, že za umožnenie zorganizovania golfového turnaja a za poskytnutie Plnení je Odberateľ povinný zaplatiť
Dodávateľovi celkovú odplatu vo výške uvedenej na prvej strane tejto zmluvy ako „Celková suma“ (ďalej pre uvedenú sumu len
“Odplata“). Výška Odplaty bola určená na základe rozsahu Plnení objednaných Odberateľom. Výška Odplaty sa môže zmeniť v súlade
podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.
Odplatu je Odberateľ povinný zaplatiť Dodávateľovi v hotovosti do pokladne alebo prevodom v prospech bankového účtu Dodávateľa č.ú.
2924709078/1100 a to na základe faktúry vystavenej Dodávateľom na ťarchu Odberateľa po uplynutí dňa, v ktorom sa mal golfový turnaj
uskutočniť (ďalej len “Deň turnaja“). Pri vystavení faktúry vychádza Dodávateľ z ustanovení tejto zmluvy, z rozsahu plnení Dodávateľa
podľa prvej strany tejto zmluvy, z jednotkových cien uvedených na prvej strane tejto zmluvy, z cenníka Dodávateľa, z Podkladov pre
fakturáciu a z rozsahu skutočne Dodávateľom Odberateľovi v rámci golfového turnaja poskytnutých plnení; to znamená, že (i) Dodávateľ je
oprávnený (v žiadnom prípade nie však povinný) od sumy Odplaty odpočítať cenu plnení objednaných Odberateľom podľa prvej strany tejto
zmluvy, ktoré v rámci zorganizovania golfového turnaja Dodávateľ Odberateľovi neposkytol (pri odpočtoch podľa tohto bodu Dodávateľ
zohľadní najmä dôvod neposkytnutia príslušných plnení Odberateľovi ako aj skutočnosť či Dodávateľovi vznikli so zabezpečením
príslušných plnení náklady) a súčasne (ii) Dodávateľ je oprávnený zmeniť výšku Odberateľovi poskytnutej zľavy a to v závislosti od
konečnej ceny všetkých plnení poskytnutých v rámci golfového turnaja Dodávateľom Odberateľovi ako (ii) aj v závislosti od ostatných
podmienok (nepriznania) odňatia zľavy dohodnutých zmluvnými stranami v tejto zmluve a súčasne (iii) Dodávateľ je oprávnený k sume
Odplaty pripočítať cenu plnení, ktorých objednanie Odberateľom nevyplýva z prvej strany tejto zmluvy, ale Dodávateľ ich Odberateľovi
v rámci golfového turnaja poskytol. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej vystavenia.
Podkladom pre vystavenie faktúry podľa predchádzajúceho bodu Dodávateľom sú najmä “Podklady pre fakturáciu“ obsahujúce rozsah
objednaných a ako aj skutočne poskytnutých plnení Dodávateľom Odberateľovi v rámci golfového turnaja ako aj ceny takýchto plnení.
Odberateľ je povinný najneskôr do 24:00 hod v Deň turnaja riadne podpísať Podklady k fakturácii. Pokiaľ Odberateľ Podklady pre
fakturáciu riadne nepodpíše, je Dodávateľ oprávnený nepriznať Odberateľovi žiadne zľavy, bonusy ani zvýhodnenia a Dodávateľ má voči
Odberateľovi nárok na zaplatenie plnej ceny všetkých plnení, ktoré si Odberateľ v súvislosti s golfovým turnajom objednal a/alebo ktoré
boli Odberateľovi v súvislosti s golfovým turnajom poskytnuté a to bez ohľadu na akúkoľvek predchádzajúcu dohodu zmluvných strán
o cenovom zvýhodnení, bonusoch zľavách a iných výhodách. Ak Odberateľ poruší ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy, je Dodávateľ
oprávnený bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy nepriznať a neposkytnúť Odberateľovi žiadne zľavy, provízie, bonusy a cenové a
iné zvýhodnenia a Dodávateľ má voči Odberateľovi nárok na zaplatenie plnej ceny všetkých plnení, ktoré si Odberateľ súvislosti s golfovým
turnajom objednal a/alebo ktoré boli Odberateľovi v súvislosti s golfovým turnajom poskytnuté.
V prípade omeškania Odberateľa s úhradou akýchkoľvek jeho finančných záväzkov, ktoré mu vznikli voči Dodávateľovi na základe tejto
zmluvy a/alebo v súvislosti s objednaním Plnení a/alebo golfovým turnajom, (i) je Odberateľ povinný zaplatiť Dodávateľovi úrok
z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania a (ii) Dodávateľ je oprávnený rozhodnúť o nepriznaní (odňatí) zľavy
už započítanej vo faktúre a požadovať od Odberateľa úhradu plnej ceny všetkých plnení, ktoré si Odberateľ v súvislosti s golfovým
turnajom objednal a/alebo ktoré boli Odberateľovi v súvislosti s golfovým turnajom poskytnuté a to bez ohľadu na akúkoľvek
predchádzajúcu dohodu zmluvných strán o cenovom zvýhodnení, bonusoch zľavách a iných výhodách.
Odberateľ je povinný (i) zaplatiť Odplatu riadne a včas; (ii) zabezpečiť používanie Golfového areálu osobami zúčastnenými na golfovom
turnaji počas golfového turnaja tak, aby na Golfovom areály nevznikali škody (s výnimkou škôd, ku ktorým pri hraní golfu obvykle
dochádza); (iii) zabezpečiť, aby osoby zúčastnené na golfovom turnaji dodržiavali golfovú etiketu, klubový poriadok golfového klubu
Penati Golf Club, jazdné pravidlá ako aj miestne pravidlá golfového klubu Penati Golf Club a zásady slušného správania; (iv) zabezpečiť,
aby osoby zúčastnené na golfovom turnaji dodržiavali pokyny rozhodcu, maršála, štartéra a zástupcu Dodávateľa a to aj vtedy ak títo neboli
objednaní v rámci služieb; (v) zabezpečiť, aby jednotlivé hnuteľné veci, ktoré sa odstali do dispozície Odberateľa alebo osôb zúčastnených
na golfovom turnaji v súvislosti s golfovým turnajom, neboli vynesené mimo Golfový areál; (vi) žiadnym spôsobom nepoškodzovať dobré
meno Golfového areálu ani Dodávateľa ani golfového klubu Penati Golf Club; (vii) využiť pri zabezpečovaní golfového turnaja
a súvisiacich akcií v Golfovom areály výlučne služieb, dodávok a poddodávok subjektov vopred písomne vo vzťahu k príslušnej
dodávke/plneniu schválených Dodávateľom (viii) poskytnúť Dodávateľovi štartovnú listinu najmenej 24h. pred začatím Dňa turnaja.
Odberateľ vyhlasuje, že sa pred uzatvorením tejto zmluvy oboznámil s klubovým poriadkom golfového klubu Penati Golf Club a miestnymi
pravidlami golfového klubu Penati Golf Club.
Odberateľ nie je oprávnený umožniť zorganizovanie žiadneho golfového turnaja ani inej akcie v Golfovom areály tretej osobe.
Odberateľ súhlasí s tým, aby Dodávateľ prostredníctvom svojich zamestnancov a iných poverených osôb kontroloval priebeh golfového
turnaja.
Dodávateľ je povinný (i) umožniť Odberateľovi zorganizovanie golfového turnaja v súlade so špecifikáciou uvedenou na prvej strane tejto
zmluvy; (ii) v súlade s touto zmluvou poskytnúť Odberateľovi Plnenia;
Dodávateľ je oprávnený obmedziť hru golfu v Golfovom areály ak to odôvodňujú nepriaznivé poveternostné podmienky alebo ak je to
odôvodnené inou nepredvídanou udalosťou majúcou vplyv na možnosti hry golfu.
Ak v Golfovom areály spôsobí škodu osoba zúčastnená na golfovom turnaji, je Odberateľ povinný zaplatiť Dodávateľovi náklady, ktoré
Dodávateľ účelne a hospodárne vynaložil na odstránenie predmetnej škody.
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami
Túto zmluvu možno zrušiť (i) na základe dohody zmluvných strán; (ii) odstúpením od tejto zmluvy; (iii) zaplatením odstupného.
Dodávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť ak Odberateľ poruší akúkoľvek svoju povinnosť z tejto zmluvy ako aj v prípade že, došlo
k zániku akejkoľvek inej zmluvy uzatvorenej medzi Dodávateľom a Odberateľom inak ako jej riadnym splnením.
Dodávateľ je oprávnený predčasne okamžite ukončiť golfový turnaj a ukončiť poskytovanie Plnení, ak osoby zúčastnené na golfovom
turnaji užívajú Golfový areál alebo požívajú Plnenia spôsobom, v dôsledku ktorého vzniká a/alebo hrozí na Golfovom areály škoda (iná, ako
ku ktorej obvykle dochádza pri hre golfu) alebo v dôsledku ktorého vzniká a/alebo hrozí Dodávateľovi alebo golfovému clubu Penati Golf
Club iná ujma.
Odberateľ je oprávnený túto zmluvu zrušiť zaplatením odstupného. Zmluva sa zrušuje keď Odberateľ oznámi Dodávateľovi, že túto zmluvu
zrušuje zaplatením odstupného a keď Odberateľ zaplatí odstupné vo výške (i) 10% z Odplaty ak zaplateniu odstupného dôjde viac ako 60
dní pred Dňom turnaja; (ii) 25% z Odplaty ak k zaplateniu odstupného dôjde viac ako 30 dní avšak najmenej 60 dní pred Dňom turnaja; (iii)
50% z Odplaty ak k zaplateniu odstupného dôjde viac ako 15 dní avšak najmenej 30 dní pred Dňom turnaja; (iv) 75% z Odplaty ak k
zaplateniu odstupného dôjde viac ako 7 dní avšak najmenej 15 dní pred Dňom turnaja; (v) 90% z Odplaty ak k zaplateniu odstupného dôjde
viac ako 7 dní avšak najmenej 3 dní pred Dňom turnaja; 100% z Odplaty ak k zaplateniu odstupného dôjde menej ako 3 dni pred Dňom
turnaja.
V prípade Dodávateľ od tejto zmluvy odstúpi, je Odberateľ povinný zaplatiť Dodávateľovi na výzvu Dodávateľa Poplatok za rezerváciu
Golfového ihriska vo výške: (i) 10% z Odplaty ak k odstúpeniu dôjde viac ako 60 dní pred Dňom turnaja; (ii) 25% z Odplaty ak k
odstúpeniu dôjde viac ako 30 dní avšak najmenej 60 dní pred Dňom turnaja; (iii) 50% z Odplaty ak k odstúpeniu dôjde viac ako 15 dní
avšak najmenej 30 dní pred Dňom turnaja; (iv) 75% z Odplaty ak k odstúpeniu dôjde viac ako 7 dní avšak najmenej 15 dní pred Dňom
turnaja; (v) 90% z Odplaty ak k odstúpeniu dôjde viac ako 7 dní avšak najmenej 3 dni pred Dňom turnaja; (vi) 100% z Odplaty ak k
odstúpeniu dôjde menej 3 dni pred Dňom turnaja.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu a možno ju meniť a dopĺňať len písomne.
Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah a predmet záväzkov zmluvných strán podľa tejto zmluvy považujú sa dostatočne presný, jasný, určitý
a zrozumiteľný.
Záväzkový vzťah založený medzi zmluvnými stranami touto zmluvou sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Na záväzkový vzťah založený medzi zmluvnými stranami touto zmluvou sa nepoužije §
355 ods. 2 Obchodného zákonníka.

23. Na doručovanie písomností zasielaných medzi zmluvnými stranami v súvislosti s touto zmluvou sa primerane použijú ustanovenia § 46
Občianskeho súdneho poriadku.
24. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Rozhodcovským súdom
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov. Zmluvné strany sa
podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné.
25. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak by rozhodcovský súd uvedený bode 24 tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu nemohol
prerokovať a/alebo rozhodnúť spor vzniknutý medzi zmluvnými stranami v súvislosti so záväzkovým vzťahom založeným medzi
zmluvnými stranami touto zmluvu, tak na prerokovanie a rozhodnutie takéhoto sporu budú príslušné a právomocné súdu Slovenskej
republiky.
26. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, dobrovoľne, bez hrozby tiesne, vážne a nie za nevýhodných podmienok.
Textu zmluvy rozumejú a na znaj súhlasu zmluvu podpisujú. V prípade potvrdenia rezervácie organizovanej skupiny emailom, sú tieto
podmienky platné a odberateľ takýmto potvrdením v plnom rozsahu súhlasí s ich znením.

	
  

