ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

tislozmluvy- obec:

~/?~I.~~/J

trslozmluvy- Slovanet,02.1..20150100

uzatvorená podla § 269 ods. 2 Obchodného ~konníka
medi!

Obchodné meno:
Sídlo:
ICO:
DIC:
IC DPH:

SLOVANET, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35 954 612
2022059094
SK2022059094

Zapísaný v:

Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, odd. Sa, vložka c. 3692/B

(dalej len "Objednávatel")

a
Obec:
Sídlo:
ICO:
Emailová adresa:

Nižný Krucov, v zastúpení starostka obce Mgr.Vladimíra
Nižný Krucov 48,09301 Vranov nad Toplou
00332615

Hermanovská

niznykrucov@gmail.com

(dalej len "Obec"
(Objednávatel a Obec dalej spolu aj "zmluvnéstra'!)"

l.
Predmet zmluvy
1. Objednávatel má záujem využívat podporné aktivity Obce pre údržbu svojich sietí, reklamný
priestor a možnosti v Obci na propagovanie
tovarov a služieb ponúkaných klientom
Objednávatela alebo priamo Objednávatelom (dalej len "SluŽby klientom" a na poskytovaní iných
objednaných plnení zo strany Obce.
2.

Obec je ochotná za odplatu poskytnút Objednávatelovi podporné aktivity Obce pre údržbu sietí
Objednávatela, reklamný priestor v Obci a iné plnenia v zmysle tejto zmluvy.

3. Vzhladom na vyššie uvedené sa zmluvné strany dohodli na vzájomnej spolupráci zmluvných
strán, ktorej podmienky sú bližšie upravené v tejto zmluve o spolupráci (dalej len "Zmluva".

II.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Obec sa zaväzuje Objednávatelovi za podmienok dojednaných v tejto Zmluve poskytovat služby
a iné plnenia pri propagácii Služby klientom a to najmä poskytovaním nasledujúcich plnení Obce:
a. podporné aktivity Obce pre údržbu sietí Objednávatela,
b. prenájom plôch vo vlastníctve Obce na reklamu,
c. roznos informacných alebo reklamných letákov do poštových schránok nachádzajúcich sa
v Obci,
d. prenájom miestnosti v Obci pre obchodného zástupcu Objednávatela,
e. prenájom miestnosti v Obci pre uskladnenie zariadení Objednávatela,
f. realizácia prieskumu trhu,
g. reklamné hlásenia v obecnom rozhlase,
h. prenájom strechy budovy vo vlastníctve Obce pre umiestnenie zariadení,
i. iné dohodnuté plnenia.
(dalej len "PlneniaObce}
2.

Obec sa zaväzuje Plnenia Obce poskytnút Objednávatelovi riadne a vcas na základe jeho
objednávok, ktoré Objednávatel dorucí elektronicky na emailovú adresu Obce uvedenú v záhlaví
Zmluvy (dalej len "Objednávka'j. V Objednávke Objednávatel urcí najmä:
a.
b.
c.
d.

3.

jednotlivé Plnenie Obce, ktoré žiada poskytnút,
rozsah požadovaného Plnenia Obce,
lehotu v ktorej má Obec požadované Plnenie Obce poskytnút,
prípadne aj dobu, pocas ktorej má byt požaqované Plnenia Obce poskytované, ak je to
potrebné.

Obec je povinná sa k Objednávke vyjadrit na emailovú adresu Objednávatela, z ktorej jej bola
zaslaná jednotlivá Objednávka, pricom zároven zašle Objednávatelovi návrh cenovej ponuky za
Plnenia Obce požadované Objednávatelom
v Objednávke. V prípade neakceptovania
Objednávky zo strany Obce sa Objednávka od pociatku zrušuje. K predloženému návrhu cenovej
ponuky za Plnenia Obce sa následne vyjadrí Objednávatel, pricom v prípade:
a. akceptovania cenového návrhu Obce Objednávatelom sa považuje Plnenie Obce
uvedené v Objednávke za riadne objednané a Obec sa ho za dojednaných podmienok
zaväzuje Objednávatelovi poskytnút, alebo
b. neakceptovania cenového návrhu Obce Objednávatelom sa Objednávka od pociatku
zrušuje.

4.

Objednávatel sa zaväzuje Obci za Plnenia Obce uhradit odplatu v zmysle cl. III tejto Zmluvy.

III.
Odplata za poskytovanie Plnení Obce
1. Objednávatel sa zaväzuje využit Plnenia Obce v minimálnej hodnote 5400,00 EUR (slovom:
pättisícštyristo euro) pocas doby platnosti Zmluvy dojednanej v cl. N bode 1 Zmluvy (dalej len
,,Minimál'!)'

objem 'jo

2.

Obec je oprávnená do 5 dní odo dna úcinnosti Zmluvy vystavit Objednávatelovi faktúru na
sumu Minimálneho objemu, ktoru sa Objednávatel zaväzuje uhradit do 5 dní odo dna zacatia
poskytovaní Plnenia Obce.

3.

Obec je oprávnená cerpat fmancné prostriedky z Minimálneho objemu na základe výšky skutocne
poskytnutého Plnenia Obce, ktorého riadne a vcasné poskytnutie je potvrdené písomným alebo
emailovým potvrdením vystaveným Objednávatelom.

4. Výška odplaty za jednotlivé Plnenia Obce bude dohodnutá v zmysle clánku II. bod 3 Zmluvy.
5. V prípade objednávania Plnení Obce zo strany Objednávatela nad rozsah Minimálneho objemu je
Obec oprávnená za riadne a vcas poskytnuté Plnenia Obce vystavovat Objednávatelovi
samostatné faktúry. Podkladom pre fakturáciu a zároven neoddelitelnou prílohou faktúr bude
potvrdenie Objednávatela o riadnom a vcasnom poskytnutí Plnení Obce. Faktúry budú splatné
do 30 dní od dna ich dorucenia Objednávatelovi.
6. Každá faktúra musí obsahovat všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi a faktúra
vystavená v zmysle cl. III bodu 4 Zmluvy musí obsahovat aj potvrdenie Objednávatela vystavené
v zmysle cl. III bodu 2 Zmluvy. Ak Obec neuvedie vo faktúre ktorýkolvek požadovaný údaj
alebo nepripojí prílohu má Objednávatel právo vrátit faktúru bez jej úhrady Obci. Obec je
povinná vystavit novú opravenú faktúru; na splatnost opravenej faktúry sa primerane vztahuje
predchádzajúci bod Zmluvy.
IV.
Trvanie a ukoncenie Z'!lluvy
1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu urcitú a to pät rokov odo dna podpísania Zmluvy oboma
zmluvnými stranami. Zmluva nadobudne úcinnost den nasledujúci po dni jej zverejnenia
v zmysle § 47a zákona c. 40/1964 Zb. Obciansky zákonník v znení neskorších predpisov.
2. Po uplynutí uvedenej doby platnosti Zmluvy v zmysle bodu 1 tohto clánku Zmluvy sa Zmluva
opakovane predlžuje vždy o jeden rok, pokial jedna zo zmluvných strán neoznámi druhej
zmluvnej strane, že Zmluva sa skoncí uplynutím aktuálne dojednaného obdobia doby platnosti
Zmluvy. Oznámenie v zmysle predchádzajúcej vety je zmluvná strana povinná zaslat druhej
zmluvnej strany minimálne dva mesiace pred skoncením aktuálnej doby platnosti Zmluvy. Pre
vylúcenie pochybností platí, že predmetné oznámenie možno vykonat aj v rámci prvých piatich
rokov platnosti Zmluvy.
3. Každá zmluvná strana je oprávnená kedykolvek písomne vypovedat túto Zmluvu, pricom
výpovedná doba je tri mesiace. Výpovedná doba zacína plynút prvým dnom kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po dorucení výpovede druhej zmluvnej strane.
4. V prípade skoncenia Zmluvy výpovedou zo strany Obce je Obec povinná vrátit Objednávatelovi
všetky fmancné prostriedky, ktoré neboli do skoncenia Zmluvy využité na poskytnutie Plnení
Obce. Obec je povinná fmancné prostriedky vrátit Objednávatelovi do 15 dní odo dna skoncenia
Zmluvy.

V.
Záverecné ustanovenia

1.

Pokial akékolvek z ustanovení tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným, protiprávnym
neúcinným, zaväzujú sa zmluvné strany toto ustanovenie bezodkladne nahradit
novým,

ktorého

nahradzovaného

zmysel sa bude co možno
ustanovenia.

sa nebude dotýkat

ostatných

Neplatnost,
ustanovení

najviac blížit

protiprávnost

alebo

ustanovením

zmyslu a hospodárskemu

alebo neúcinnost

ustanovenia

Zmluvy

tejto Zmluvy, pricom táto Zmluva sa bude vykladat

ako keby v nej nebolo neplatné, protiprávne

alebo neúcinné ustanovenia

úcelu
tak,

nikdy obsiahnuté.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že uchovaj ú v tajnosti všetky informácie, ktoré im boli odovzdané pri
vykonávaní

úloh podla tejto Zmluvy a že ich neodovzdajú

tretím osobám alebo že ich nevyužijú

iným spôsobom ako na úcely plnenia tejto Zmluvy. Táto povinnost zostáva v platnosti
neobmedzene. Ustanovenie tohto bodu sa nevztahuje na plnenie povinností niektorej zmluvnej
strany uložených príslušným právnym predpisom a na odovzdanie informácií osobám, ktoré sú
viazané mlcanlivostou a orgánom verejnej správy a súdom pri uplatnovaní nárokov vyplývajúcich
z tejto Zmluvy.

3. Právne vztahy Zmluvou výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka
a ostatnýmiplatnýmiprávnymipredpismi Slovenskejrepubliky.
4.

Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane po
jednom vyhotovení.

5. Zmluvné
a

strany prehlasujú, že si Zmluvu precítali, obsahu, ktorý považujú za urcitý
zrozumitelný, porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôlu, na dôkaz coho pripájajú

.

svoje podpisy.
Objednávatel:

Obec:

V Bratislave dna 2.9.~.9: 2015

V o b cl N lZny KrOcov dn a

.

.. .

V

.30'j.
:............. 2015

