Zmluva o poskytovaní služieb

VIRTUAL DATA GROUP, a.s.; skrátený názov: VDG, a.s.
so sídlom 010 01 Žilina, Hollého 11
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline,
oddiel Sa, vložka Č.10608/L
bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s., č. účtu: 0478403001/5600
IČO: 36 842 613, DIČ: SK2022454995
e-mail: jan.babiak@prapor.eu

č.tel./fax: 0918/371 791
konajúca pánom Jánom STEPITOM, predseda predstavenstva
(ďalej len " Poskytovateľ")
číslo zmluvy:
a
Obec
Adresa Vyškovce Nad Ipľom

IČO: 00307661

DIČ 2021020749

Zastúpená starostom Štefanom Maťóm
Bank. spojenie: VÚB Levice

, č. účtu 31227152/0200

e-mail: ocuvyskovce@gmail.com

ž.tel./faxu.: 036/7421088
(ďalej len " Zákazník")
číslo %mluvy:

uzavreli túto zmluvu o poskytovaní služieb v súlade s ustanovením § 269 ods. 2. zákona č. 513/1991
Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len " Zmluva").
Zmluvné strany, vedomé si svojich záväzkov v tejto Zmluve obsiahnutých a s úmyslom byť
touto Zmluvou viazané, dohodli sa na nasledujúcom znení Zmluvy:

Zmluva o poskytovaní služieb

1.

2.

hlavička spoločnosti

PREHLÁSENIE ZMLUVNÝCH STRÁN
1.1.

PoskytovateT prehlasuje, že je právnickou osobou riadne založenou a existujúcou podľa slovenského
právneho poriadku a že splňuje všetky podmienky a požiadavky v tejto Zmluve stanovené a je oprávnený
túto Zmluvu uzatvoriť a riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté.

1.2

Zákazník prehlasuje, že je právnickou osobou riadne založenou a existujúcou podľa slovenského právneho
poriadku a že splňuje všetky podmienky a požiadavky v tejto Zmluve stanovené a je oprávnený túto
Zmluvu uzatvoriť a riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté.

PREDMET ZMLUVY
2.1.

Poskytovateľ sa touto Zmluvou zaväzuje poskytovať Zákazníkovi nasledovné služby:
www.slovenskecintorinv.sk.
www.fotomapa.sk.
www.virtualneobce.sk.
www.virtualnefirmy.sk.
www.slovenskekronikv.sk.
www.fotoobce.sk.
web stránky obce,
www.jarmok.eu.
obecné hymny a zvučky,
(nehodiace sa prečiarknite)

(ďalej len "služby"),. Ak nie je ďalej výslovne stanovené inak, poskytovaním služieb podľa tejto Zmluvy sa
rozumie i dodávka s nimi spojenej dokumentácie, v prípade, že dokumentácia je súčasťou produktu.

3.

4.

2.2.

Zákazník sa touto Zmluvou zaväzuje vyvinúť stanovenú súčinnosť a ďalej sa zaväzuje zaplatiť
Poskytovateľovi dohodnutú cenu.

2.3.

Rozsah služieb môže byť dohodou strán dodatočne rozšírený; Poskytovateľ takúto zmenu Zmluvy
neodmietne, pokiaľ je v jeho prevádzkových možnostiach. Rozšíriť rozsah služieb je možné i písomným
prijatím objednávky Oprávnenými osobami v prípade, že toto rozšírenie umožňujú technické
a prevádzkové podmienky konkrétneho produktu.

MIESTO A DOBA PLNENIA
3.1.

Miestom dodania služby je sídlo Zákazníka.

3.2.

Termíny poskytovania služieb sú stanovené v rámci zjednaného harmonogramu plnení.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
4.1.

Cena za poskytovanie služieb sa stanoví ako cena zmluvná a bližšie určená je v prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
Ak nie je v tejto prílohe výslovne stanovené inak, je cena uvedená bez dane z pridanej hodnoty, ktorá bude
k cene pripočítaná v zákonom stanovenej výške.

4.2.

V cene podľa ods. 4.1. nie sú zahrnuté náklady na tovar, ktorý je dodávaný zároveň so službami (v prípade
ak je výnimočne so službami dodávaný aj tovar). Cena tovaru v zmysle tohto bodu si zmluvné strany
dohodnú písomne.

4.3.

Zákazník sa zaväzuje cenu za poskytovanie služieb zaplatiťv cene splatnej v mene stanovenej v prílohe č. 1
tejto Zmluvy, a to na základe faktúr vystavených Poskytovateľom .
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hlavička spoločnosti

4.4.

Splatnosť všetkých faktúr — daňových dokladov i zálohových faktúr, činí pätnásť (15) dní odo dňa ich
doručenia zmluvnej strane povinnej platiť. Faktúra sa považuje za doručenú tiež v prípade, že jej prevzatie
bolo odoprené alebo pokiaľ sa ju nepodarilo doručiť z dôvodu neprítomnosti adresáta, aj napriek tomu, že
bola zaslaná na adresu sídla Zákazníka uvedenú v tejto Zmluve alebo dodatočne oznámenú ako zmenu
sídla, a to tretí deň po jej preukázateľnom odoslaní. Ak je v priebehu plnenia cena alebo jej časť platená na
základe zálohových faktúr, je Poskytovateľ povinný vystaviť po ukončení plnenia, ak nie je v platobnom
kalendári stanovený iný termín, konečnú faktúru s náležitosťami daňového dokladu, v ktorej budú
zohľadnené vyplatené zálohy a DPH a bude uvedený dátum zdaniteľného plnenia.

4.5.

Faktúry musia obsahovať všetky údaje vyžadované právnymi predpismi, najmä ustanovením § 15 zákona č.
289/1995 Z.z., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov.

4.6.

Pokiaľ faktúra nebude obsahovať stanovené náležitosti alebo v nej nebudú správne uvedené potrebné
údaje, je Zákazník oprávnený vrátiť ju Poskytovateľovi v lehote piatich (5) dní od jej doručenia s uvedením
chýbajúcich náležitostí alebo nesprávnych údajov. V takom prípade sa preruší beh lehoty splatnosti a nová
lehota splatnosti začne ubiehať doručením opravenej faktúry Zákazníkovi; táto lehota sa skracuje na 10
dní. V prípade, že Zákazník faktúru vráti, a to aj napriek tomu, že bola vystavená riadne a predpísané
náležitosti obsahuje, beh lehoty sa neprerušuje a pokiaľ Zákazník faktúru nezaplatí v pôvodnom termíne
splatnosti, je v omeškaní.

4.7.

Peňažité čiastky sa platia bankovým prevodom na účet druhej zmluvnej strany uvedený vo faktúre.

4.8.

V prípade omeškaní sa zaplatením peňažnej čiastky je zmluvná strana, ktorá je so zaplatením v omeškaní,
povinná zaplatiť druhej zmluvnej strane úrok z omeškaní za každý i začatý deň omeškania vo výške 0,05%
z hodnoty čiastky, s ktorou je zmluvná strana v omeškaní. Tým nie je dotknutý ani obmedzený nárok
zmluvnej strany na náhradu vzniknutej škody.

VLASTNÍCKE PRAVO A PRAVA UŽÍVANIA
5.1.

V prípade, že je súčasťou plnenia Poskytovateľa tovar, ktorý sa má stať vlastníctvom Zákazníka, prechádza
na Zákazníka vlastnícke právo k tovaru dňom úplného uhradenia jeho ceny.

5.2.

Nebezpečie škody na tovare prechádza na Zákazníka dňom jeho dodania.

5.3.

V prípade, že je výsledkom Činnosti Poskytovateľa podľa tejto Zmluvy dielo, ktoré podlieha ochrane podľa
autorského zákona, získa úplným zaplatením ceny podľa tejto Zmluvy Zákazník k takto vytvorenému dielu
ako celku i k jeho jednotlivým častiam nevýhradné neprenosné oprávnenie k výkonu práva ho užiť, a to na
území Slovenskej republiky po dobu trvania tejto Zmluvy. Zákazník je oprávnený užívať takto vytvorené
dielo len v súlade s jeho určením a za podmienok touto Zmluvou stanovených. To platí i ohľadne všetkých
technických riešení, koncepcií, know - how, postupov, či metód spracovania dát, analytických nástrojov,
software, pracovnej dokumentácie, diagramov, schémat a konceptov, pokiaľ sú vyvinuté Poskytovateľom
pri poskytovaní služieb podľa tejto Zmluvy a majú charakter autorského diela.

ZARUKA ZA AKOSŤ PLNENIA
6.1.

Poskytovateľ nesie zodpovednosť za to, že služby budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby
vyhovovali potrebám Zákazníka, s ktorými bol Poskytovateľ zoznámený. Služby budú poskytované
s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu
i skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich úloh.

6.2.

Vadou služieb nie je zavinenie treťou stranou, od ktorých môže byť zákazník závislí: kvalita pripojenia do
internetového prostredia, rýchlosť pripojenia do internetového prostredia.

6.3.

Za vadu služieb sa nepokladá ani nepostačujúca počítačová gramotnosť u zákazníka, či nepostačujúce
softvérové a hardvérové vybavenie zákazníka.

OPRÁVNENE OSOBY
7.1.

Každá zo zmluvných strán ustanoví oprávnenú osobu či oprávnené osoby. Oprávnené osoby budú
zastupovať zmluvnú stranu v zmluvných a obchodných záležitostiach súvisiacich s plnením tejto Zmluvy.
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7.2

8.

Mená oprávnených osôb sú uvedené v prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany sú oprávnené zmeniť
oprávnené osoby, sú však povinné na takúto zmenu druhú zmluvnú stranu písomne upozorniť.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
8.1.

8.2:

9.

hlavička spoločnosti

Každá zo strán nesie zodpovednosť za spôsobenú škodu v rámci platných právnych predpisov a tejto
Zmluvy. Obe strany sa zaväzujú vyvíjať maximálneho úsilia k predchádzaniu škôd a k minimalizácii
vzniknutých škôd.
Žiadna zo strán nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku vecne nesprávneho alebo inak chybného
zadania, ktoré obdržala od druhej strany. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie
svojho záväzku v dôsledku omeškania druhej zmluvnej strany alebo v dôsledku okolností vylučujúcich
zodpovednosť (§ 347 obchodného zákonníka).

8.3.

Zmluvné strany sa zaväzujú upozorniť druhú zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu na vzniknuté
okolnosti vylučujúce zodpovednosť brániacu riadnemu plnení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú
vyvíjať maximálne úsilie k odvráteniu a prekonaniu okolností vylučujúcich zodpovednosť.

8.4.

S prihliadnutím k ustanoveniu § 379 obchodného zákonníku konštatujú obe zmluvné strany s ohľadom na
všetky okolnosti súvisiace s uzatvorením tejto Zmluvy, že úhrnná predvídateľná škoda, ktorá by mohla
vzniknúť, môže činiť maximálne čiastku rovnajúcu sa cene za poskytovanie služieb na základe tejto
Zmluvy ku dňu vzniku škody, a to maximálne za dobu 24 (slovami: dvadsať štyri) mesiacov pred vznikom
škody.

8.5.

Každá zo zmluvných strán je oprávnená požadovať náhradu škody aj v prípade, že sa jedná o porušenie
povinností, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to v čiastke presahujúcej zmluvnú pokutu.

8.6.

Prípadná náhrada škody bude zaplatená v slovenskej mene, resp. kurz SK voči Euro vyhlásený NBS pri
prechode slovenskej koruny na Euro, pričom pre prepočet na slovenskú menu je rozhodujúci kurz NBS ku
dňu vzniku škody.

OCHRANA INFORMÁCIÍ
9.1.

Žiadna zo zmluvných strán nesmie sprístupniť tretej osobe dôverné informácie, ktoré pri plnení tejto
Zmluvy získala od druhej zmluvnej strany. To neplatí, ak majú byť za účelom plnenia tejto Zmluvy
potrebné informácie sprístupnené zamestnancom, orgánom alebo ich členom a subdodávateľom
Poskytovateľa podieľajúcim sa na plnení podľa tejto Zmluvy za rovnakých podmienok, aké sú stanovené
zmluvným stranám v tomto článku 9, a to len v rozsahu nevyhnutne nutnom pre riadne plnenie tejto
Zmluvy.

9.2.

Ochrana informácií sa nevzťahuje na prípady, kedy
9.2.1.

zmluvná strana preukáže, že je táto informácia verejne dostupná, bez toho, aby túto dostupnosť
spôsobila sama zmluvná strana,

9.2.2.

zmluvná strana preukáže, že mala túto informáciu k dispozícii ešte pred dátumom sprístupnenia
druhou stranou, a že ju nenadobudla v rozpore so zákonom,

9.2.3.

môže zmluvná strana získať bezúplatne túto informáciu od tretej osoby, ktorá nie je obmedzená
v jej sprístupnení,

9.2.4.

obdrží zmluvná strana od sprístupňujúcej strany písomný súhlas sprístupňovať danú informáciu;

9.3.

Za dôverné informácie sú na základe tejto Zmluvy stranami považované všetky informácie vzájomne
poskytnuté v ústnej alebo v písomnej forme, najmä informácie, ktoré sa strany dozvedeli v súvislosti
s touto Zmluvou, ako i know-how, ktorým sa rozumejú všetky poznatky obchodnej, výrobnej, technickej či
ekonomickej povahy súvisiace s činnosťou zmluvnej strany, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu
hodnotu a ktoré nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné a majú byť utajené. Za dôverné
informácie sú ďalej na základe tejto Zmluvy považované software, diagnostika, dokumentácia vrátane
manuálov a všetky ďalšie informácie, ktoré sú písomne označené ako dôverné informácie Poskytovateľa ,
poskytovateľov jeho licencií alebo Zákazníka.

9.4.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú dôverné informácie poskytnuté druhou stranou v listinnej podobe
kopírovať ako celok, ani sčasti; táto povinnosť sa nevzťahuje na prípady, kedy je to nevyhnutné na opravu,
generovanie alebo modifikáciu dôverných informácií pre ich oprávnené použitie v zmysle tejto Zmluvy.
Zmluvné strany zabezpečia jednu kópiu vrátane jej pamäťového nosiča úplným označením.
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9.5.

Obe zmluvné strany sa zaväzujú nakladať s dôvernými informáciami, ktoré im boli poskytnuté druhou
stranou alebo ich inak získali v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, ako s obchodným tajomstvom, najmä
uchovávať ich v tajnosti a vykonať všetky zmluvné a technické opatrenia zabraňujúce ich zneužitiu či
prezradeniu.

9.6.

Po ukončení alebo zrušení akejkoľvek licencie poskytnutej na základe tejto Zmluvy Zákazník zničí a
písomne zničenie Poskytovateľovi potvrdí, alebo vráti Poskytovateľovi všetky originály a kópie Software a
dokumentácie, ku ktorým bola zrušená alebo ukončená licencia, a všetky s nimi súvisiace dôverné
informácie v držbe Zákazníka, vrátane dôverných informácií začlenených do iného software alebo
písomností. Na žiadosť Zákazníka Poskytovateľ bezodkladne vráti Zákazníkovi alebo zničí dôverné
informácie Zákazníka, ktoré už nie sú potrebné na účely tejto Zmluvy. V prípade, ak Zákazník nedodrží
ustanovenia tohto bodu má Poskytovateľ právo na zmluvnú pokutu za každé takéto porušenie tohto
zmluvného dojednania vo výške 50.000.- Sk, ktorú je zákazník povinný poskytovateľovi uhradiť v lehote
stanovenej písomnou výzvou, ktorej súčasťou bude upozornenie na porušenie dojednanej zmluvnej
odmeny.

9.7.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že poučia svojich zamestnancov, štatutárne orgány, ich členov a
subdodávateľov, ktorým sú sprístupnené dôverné informácie podľa odstavca 9.1, o povinnosti utajovať
dôverné informácie v zmysle tohoto článku 9.

9.8.

Pokiaľ budú informácie poskytnuté Zákazníkom, ktoré sú nevyhnutné na plnenie podľa tejto Zmluvy,
obsahovať dáta podliehajúce režimu zvláštnej ochrany podľa zákona č.428/2002 Z.z., o ochrane osobných
údajov, v znení neskorších predpisov, je Zákazník povinný zabezpečiť splnenie všetkých oznamovacích
povinností, ktoré citovaný zákon vyžaduje, a obstarať predpísané súhlasy subjektov osobných údajov
odovzdaných na spracovanie. Tejto povinnosti sa Zákazník nemôže zbaviť.

9.9.

Povinnosť utajovať dôverné informácie uvedená v tomto článku 6 zaväzuje zmluvné strany po dobu
účinnosti tejto Zmluvy a po dobu 1 (slovami: jedného) roka po ukončení ich zmluvného vzťahu.

9.10.

Zmluvná strana, ktorá poruší povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy ohľadne ochrany dôverných
informácií je povinná zaplatiť druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške 50.000,-Sk (slovami
päťdesiat tisíc korún slovenských) za každé nie nepodstatné porušenie takej povinnosti, a to do pätnástich
(15) dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej na jej uhradenie. Tým nie je dotknutý ani obmedzený nárok
na náhradu vzniknutej škody.

9.11.

Žiadne ustanovenie tejto Zmluvy pritom nebráni alebo neobmedzuje Posyktovateľa vo zverejnení alebo
obchodnom využití akejkoľvek technickej znalosti, schopnosti alebo skúsenosti všeobecnej povahy, ktorú
získala pri plnení tejto Zmluvy.

SÚČINNOSŤ A VZÁJOMNÁ KOMUNIKÁCIA
10.1.

Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie potrebné pre
riadne plnenie svojich záväzkov. Zmluvné strany sú povinné informovať druhú zmluvnú stranu o všetkých
skutočnostiach, ktoré sú alebo môžu byť dôležité pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

10.2.

Zmluvné strany sú povinné plniť svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy tak, aby nedochádzalo k
omeškaniu s plnením jednotlivých termínov a s omeškaním splatnosti jednotlivých peňažných záväzkov.

10.3.

Všetka komunikácia medzi zmluvnými stranami bude prebiehať prostredníctvom oprávnených osôb,
štatutárnych orgánov zmluvných strán, popr. nimi poverených pracovníkov, a to písomne, e-mailom,
faxom.

10.4.

Všetky oznámenia medzi zmluvnými stranami, ktoré sa vzťahujú k tejto Zmluve, alebo ktoré majú byť
učinené na základe tejto Zmluvy musia byť učinené v písomnej podobe a druhej strane doručené buď
osobne alebo doporučeným listom.

10.5.

Oznámenia sa považujú za doručené tretej (3) deň po ich preukázateľnom odoslaní.

10.6.

Ak Zmluva prikazuje doručiť niektorý dokument v písomnej podobe, môže byť doručený buď v
papierovej forme alebo v elektronickej (digitálnej) forme.

10.7.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade zmeny svojej adresy budú o tejto zmene druhú zmluvnú stranu
informovať najneskôr do troch (3) dní.
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PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ ZMLUVY
11.1.

Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a uzatvára sa
na dobu jedného roka. Po uplynutí platnosti zmluvy zašle Poskytovateľ Zákazníkovi faktúru za
poskytovanie služieb súvisiacich s poskytnutím licencie. Táto faktúra sa považuje za návrh na predĺženie
platnosti zmluvy o ďalší rok. V prípade, ak Zákazník to faktúru uhradí, považuje sa tento úkon za
vyjadrenie hlasu s predĺžením platnosti zmluvy o ďalší rok a platnosť zmluvy sa automaticky predlžuje
o ďalší rok.

11.2.

Túto zmluvu nie je možné vypovedať, jej platnosť a účinnosť je možné pred uplynutím dohodnutej doby
platnosti a účinnosti ukončiť len dohodou zmluvných strán, alebo postupom podľa bodu 11.3. tejto zmluvy.

11.3.

Zákazník je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, že Poskytovateľ je v omeškaní s plnením dlhšie ako
dva (2) mesiace a nezjedná nápravu ani do pätnástich (15) dní od doručenia písomného oznámenia
Zákazníka o takom omeškaní.

11.4.

Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, že Zákazník je v omeškaní s platením faktúr
Poskytovateľa a toto omeškanie trvá po dobu dlhšiu ako tridsať (30) dní po písomnom upozornení a ďalej
je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, že Zákazník je v omeškaní s plnením svojich záväzkov podľa
tejto Zmluvy dlhšie ako tridsať (30) dní a nezjedná nápravu ani do pätnástich (15) dní od doručenia
písomného oznámenia Poskytovateľa o takomto omeškaní

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
12.1.

Táto Zmluva, ako aj práva a povinnosti vzniknuté na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa riadi
zákonom č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov, obchodný zákonník.

12.2.

Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o predmete tejto Zmluvy. Túto Zmluvu je možné
meniť len písomnou dohodou zmluvných strán vo forme číslovaných dodatkov tejto Zmluvy, podpísaných
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

12.3.

Neoddeliteľnú súčasť Zmluvy tvoria tieto prílohy:
Príloha č. 1 — Rozsah prác a cenová kalkulácia

12.4.

Táto Zmluva je uzatvorená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po dvoch (2)
vyhotoveniach.

Strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, že s jej obsahom súhlasia a na dôkaz toho k nej pripojujú svoje podpisy
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