ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
Uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len: „Obchodný zákonník“)

Článok I
Zmluvné strany

Daniel SVORDA
Slnečná 689/32, 935 32 Kalná nad Hronom
IČO: 35611618
D IČ :1033546767
Bankové spojenie: SK68 0900 0000 0051 1470 5183
(ďalej len: „Poskytovateľ“)
a
Obec Dolná Seč
Dolná Seč 22, 935 31 Dolná Seč
IČO: 00306894
DIČ:2021218628
Bankové spojenie: SK83 5600 0000 0071 1006 6002
Zastúpený: Eugen ČORNÁK, starosta
(ďalej len: „Užívateľ“)

Článok II
Predmet zmluvy
1.
Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností pri poskytovaní
služieb smerom od Poskytovateľa k Užívateľovi.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Užívateľovi služby:
-

prevádzku systému pre rozosielanie informácií občanom formou SMS správ a e-mailov
prevádzku SMS anketového systému. SMS anketový systém umožňuje zbierať názory
občanov na položené otázky alebo nahlasovanie rôznych udalostí (poruchy verejného
osvetlenia a pod.) alebo tiež vykonávať registráciu do systému.

(ďalej len „Služby“)
3. Služby sa poskytujú „tak ako sú“ a Poskytovateľ si vyhradzuje právo úpravy Služieb na
zlepšenie, opravy chýb a zväčšenie funkcionality Služieb z vlastnej iniciatívy (ďalej len

„vylepšenie Služieb“). Za vylepšenia Služieb z iniciatívy Poskytovateľa Poskytovateľovi
neprislúcha žiadna dodatočná odmena pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
4.
Užívateľ sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi Služieb za poskytované Služby podľa
Článku II, bod 2. Zmluvy dohodnutú odplatu podľa podmienok dohodnutých v Zmluve (ďalej
aj „úhrada za poskytované služby“).
5.
Zmluvné strany sa zaväzujú po dobu platnosti tejto zmluvy poskytovať si navzájom
všetku možnú súčinnosť tak, aby bol splnený predmet tejto zmluvy.
6.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa zdržia konania/í počas platnosti tejto zmluvy, ktoré
by malo/i za následok ukončenie jej platnosti a/alebo účinnosti, hlavne sa zaväzujú, že sa
zdržia akéhokoľvek konania/í, ktoré by ohrozilo/i naplniť účel tejto zmluvy.

Článok III
Cena
1.
Cena za predmet zmluvy podľa Článku II bod 2. je určená dohodou - 30 EUR
mesačne. Za obdobie od 1.6.2018 do 30.6.2018 je cena za predmet zmluvy 1 EUR.
2.

Jednorazová cena za zriadenie Služieb je určená dohodou vo výške 80 EUR.

(Poskytovateľ nie je platcom DPH)

Článok IV
Fakturačné a platobné podmienky
1.
Užívateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za predmet plnenia zmluvy na bankový účet
Poskytovateľa na základe faktúry vystavenej v pravidelných mesačných intervaloch
Poskytovateľom s lehotou splatnosti 14 dní odo dňa vystavenia faktúry.
2.
Pri nezaplatení faktúry v stanovenej lehote splatnosti si Poskytovateľ vyhradzuje
právo neposkytovať služby podľa predmetu zmluvy do doby vyrovnania všetkých finančných
záväzkov zo strany Užívateľa.
3.
Poskytovateľ nezodpovedá za výpadky a poruchy siete spôsobené tretími stranami a
nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené takýmito výpadkami a poruchami.

Článok V
Práva a povinnosti Poskytovateľa
1.
Poskytovateľ je povinný vynaložiť maximálne úsilie, aby boli Služby dostupné
nepretržite s výnimkou vopred zverejnených nevyhnutných odstávok na údržbu a správu a
prípadné poruchy alebo výpadky Služieb sa zaväzuje čo najskôr odstrániť.
2.
Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame
škody spôsobené nedostupnosťou alebo výpadkom Služieb, výpadkom siete Internet,
mobilnej telekomunikačnej služby, zneužitím Služieb tretími osobami (hacker) alebo

akejkoľvek súčasti podieľajúcej sa na funkčnosti Služieb. Poskytovateľ Služieb vyvinie
maximálne úsilie, aby akékoľvek chyby a problémy súvisiace s nefunkčnosťou Služieb boli
odstránené v čo najkratšom čase.
3.
Poskytovateľ nezodpovedá
prostredníctvom Služieb.

za

obsah
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4.
Poskytovateľ sa zaväzuje neuchovávať v Službách žiadne údaje ktoré by mohli
spadať pod predpisy o ochrane osobných údajov na dlhšiu dobu ako je nevyhnutné, to
znamená, že ihneď po odoslaní SMS správ a e-mailov budú údaje nahraté Užívateľom zo
Služby vymazané.
5.
Poskytovateľ je oprávnený informovať Užívateľa o potrebných odstávkach Služieb na
údržbu, zmenách funkčnosti Služieb a iných okolnostiach, ktoré súvisia s používaním.
6.

Poskytovateľ je oprávnený uviesť Užívateľa medzi svojimi referenciami.

7.
Poskytovateľ má právo použiť znak obce (erb) a názov obce vo webovom rozhraní
Služieb.
8.
Poskytovateľ sa zaväzuje používať SIM kartu Užívateľa len na Služby stanovené
v Článku II tejto zmluvy.

Článok VI
Práva a povinnosti Užívateľa
1.
Užívateľ zodpovedá plne za ním zverejnené informácie prostredníctvom Služieb a ich
súlad so všeobecne záväznými predpismi a predpismi o ochrane osobných údajov.
2.
Pre funkčnosť Služieb zabezpečí Užívateľ na každých 250 odosielaných kontaktov na
svoje náklady jednu SIM kartu s mobilným paušálom tak, aby súčasťou paušálu bolo možné
neobmedzené odosielanie SMS do všetkých sietí v SR.
3.

Užívateľ sa zaväzuje propagovať Služby v obci vhodnými komunikačnými kanálmi.

Článok VII
Záverečné ustanovenia
1.

Táto zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú od 1.6.2018.

2.
Zmluva zaniká písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou
jednej zo zmluvných strán účinnou dňom doručenia tejto výpovede druhej zmluvnej strane.
3.
Zánikom Zmluvy nie sú zmluvné strany zbavené povinnosti vyrovnať všetky záväzky
vzniknuté v dobe platnosti tejto Zmluvy a sú povinné bezodkladne splniť všetky povinnosti,
ktoré im vznikli počas platnosti tejto Zmluvy a bezodkladne uskutočniť všetky úkony
nevyhnutné k zabráneniu vzniku škody druhej zmluvnej strane.

4.
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu s
jej znením ju slobodne, vážne a dobrovoľne podpísali.
5.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že sporné veci budú riešiť formou dohody.

6.
Vzťahy touto zmluvou
Obchodného zákonníka.

neupravené

sa

primerane

spravujú

ustanoveniami

7.
Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, po 1 rovnopise pre každú zmluvnú
stranu.
8.

Súčasťou tejto zmluvy je preberací protokol SIM karty s mobilným paušálom.

9.
Zmluva je platná dňom podpisu oboma stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni
jej zverejnenia na webovom sídle Užívateľa.

V Dolnej Seči, dňa 01.06.2018

Za Užívateľa:

Eugen ČORNÁK, starosta

Za Poskytovateľa:

Daniel SVORDA

preberací protokol
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935 31 Dolná Seč
IČO: 00306894
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V Dolnej Seči, dňa 01.06.2018
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