
Číslo zmluvy: 01057

Zmluva o poskytovaní služieb
uzatvorená v zmysle § 269, ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom

znení

Zmluvné strany:

1. Poskytovatel': j2-net, s.r.o. (v ďalšom len .Poskytovatel")
Okružná 56
06401 Stará Ľubovňa
IČO: 36776998
IČ DPH: 2022389193
Bankové spojenie(číslo účtu I banka): 2622112153/1100
IBAN: SK87 1100 0000 0026 2211 2153

Zastúpený: Ing. JarmilaTulková
Osoba oprávnená konať vo veciach realizácie zmluvy:
Ing. Jaroslav Tulka

2. Používatel' : Obec Dubinné
Dubinné 9, 086 12 Dubinné
IČO: 321931
DIČ: 2020778749
Zastúpený:
Osoba oprávnená konať vo veciach realizácie zmluvy:

Čl. I
Účel a predmet zmluvy

1. Účelom uzatvorenia zmluvy a využívania portálu ROV.sk je verejený register dokumentov
o dodávatel'sko-odberatel'ských vzťahoch Používatel'a (zmluvy, objednávky a faktúry) podl'a
všeobecne záväzných predpisov, najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a

zákona Č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a zákona č.546/2010 Z.z.

2. Predmetom zmluvy sú podmienky používania, prevádzkovania a správy portálu ROV.sk tak,
aby bol naplnený účel zmluvy.

3. Zmluva je z hl'adiska podmienok plnenia, dohodnutej ceny a obdobia plnenia uzatvorená pri
podpísani zmluvy medzi Poskytovatel'om a Používatel'om.

Čl. "
Obchodné podmienky

1. Prílohou tejto zmluvy sú Obchodné podmienky. Obchodné podmienky obsahujú najmä práva
a povinnosti zmluvných strán a nimi poverených osôb.



2. Obchodné podmienky sú zverejnené na Portáli za účelom ich sprístupnenia návštevníkom
Portálu, najmä povereným osobám Použivateľa.

3. Poskytovateľ má právo zmeniť Obchodné podmienky a cenník (podmienky viď. ČI.V) a tieto
je následne povinný zverejniť na dostupnom mieste na Portáli. Poskytovateľ je oprávnený

o zmene Obchodných podmienok a cenníka informovať Použfvateľa a ním poverené
osoby, k čomu Používate l' týmto dáva súhlas. Pokračovaním v používaní služieb vyjadruje

Používateľ svoj súhlas s novými Obchodnými podmienkami a cenníkom služby.
V prípade nesúhlasu s novými Obchodnými podmienkami a cenníkom služby je

Používateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť podľa čl III. tejto zmluvy.

Čl. III
Trvanie a vypovedanie zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

1. Používateľ môže odstúpiť od zmluvy písomnou výpoveďou zaslanou Poskytovatel'ovi.
Výpovedná lehota je jeden kalendárny mesiac, nasledujúci po mesiaci, v ktorom bola výpoveď

doručená. Zmluva sa ukončí uplynutím výpovednej lehoty, najskôr však posledným dňom
období poskytovania služby, ktoré bolo objednané a zálohovo zaplatené Používateľom (napr.

kalendárny rok).
2. Po ukončení zmluvy bude používateľský účet zablokovaný a všetky zverejnené údaje

zneprístupnené, údaje budú v systéme evidované po dobu stanovenú príslušnými všeobecne
záväznými nariadeniami, najmenej však jeden rok.

Čl. IV
Platobné podmienky

1. Cena služby je stanovená cenníkom Poskytovateľa, ktorý je uverejnený na portáli ROV.sk.
V cene služby je zahrnutý prenájom priestoru potrebného na umiestnenie zverejnených

dokumentov.
2. Poskytovateľ má právo zmeniť hodnotu zmluvnej ceny podľa aktuálneho cenníka ak dôjde

k zmene plnenia podmienok zo strany Poutfvateľa t.j. k zmene množstva zverejnených
dokumentov za kalendárny mesiac stanovených v zmluve.

3. Faktúra za službu bude vystavovaná raz za tri mesiace. Poskytovateľ vystaví faktúru vždy so
splatnosťou do 14 dní. Faktúra je uhradená dňom pripísania finančnej čiastky na bankový účet

Poskytovatel'a.

4. V prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti je Používateľ povinný uhradiť zmluvnú
pokutu 0,1 % dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania.

5. V prípade, že Používateľ neuhradí svoje záväzky, poskytovateľ je oprávnený okamžite
prerušiť poskytovanie služby Použivateľovi t.j zablokovať použivateľské konto. Poskytovanie
služby bude obnovené po úhrade všetkých záväzkov a poplatku za inicializáciu a spustenie

služby podľa platného cenníka.

6. Poskytovateľ zabezpečí bezplatnú skúšobnú dobu pre registrovaný subjekt pri prvom
vytvorení používateľského konta pre daný subjekt. Skúšobná doba trvá do dňa nadobudnutia



účinnosti zmluvy o poskytovaní služby, najdlhšie však po dobu 31 dní. Po uplynutí bezplatnej
skúšobnej doby a po obojstrannom podpísaní zmluvy o poskytovaní služieb sa služba spoplatní

podl'a aktuálneho cenníka.

Čl. V
Cena a obdobie plnenia

1. Zmluva je z hl'adiska podmienok plnenia, dohodnutej ceny a obdobia plnenia uzatvorená
nasledovne: Cena je závislá od počtu zverejnených dokumentov počas jedného kaledarného

mesiaca. Samotný PDF dokument (zmluva, faktúra, objednávka) môže obsahovať viacero
strán. Nie je žiadne obmedzenie na vel'kosti PDF dokumentu.

1. do 100 dokumentov / mesiac
2. do 500 dokumentov / mesiac
3. do 1000 dokumentov / mesiac
4. neobmedzený počet dokumentov

2,5 Eur (s DPH) / mesiac
4,5 Eur (s DPH) / mesiac
8,5 Eur (s DPH) / mesiac
35 Eur (s DPH) / mesiac

2. Poskytovatel' má právo zmeniť cenu, dohodnutej ceny ak dôjde k zmene plnenia podmienok
Použivatel'a (t.j. zmena množstva dokumentácie za kaledárný mesiac).

3. Poskytovatel' má právo zmeniť Obchodné podmienky a cenník a tieto je následne povinný
zverejniť na dostupnom mieste na Portáli.

Čl. VI
Práva a povinnosti Používatel'a

1. Používatel' má právo na využívanie služby ROV.sk po registrácii a podpise zmluvy za
predpokladu dodržiavania Obchodných podmienok služby, všeobecne záväzných predpisova

nariadení a dobrých mravov.

2. Používatel' má právo odstúpiť od zmluvy podl'a bodov uvedených v týchto obchodných
podmienkach v časti Právo používatel'a odstúpiť od zmluvy.

3. Používate l' je povinný uhradiť všetky poplatky za využité služby podl'a aktuálne platného
cenníka.

4. Používatel' je povinný zabezpečiť, aby ním zverejňované a spravované údaje a dokumenty
boli správne, pravdivé a aby ich obsah splňal podmienky všeobecne záväzných predpisov,

najmä zákona o ochrane osobných údajov, Občianského a obchodného zákonníka.

5. Používate l' a ním oprávnené fyzické osoby sú povinné svoje prihlasovacie údaje
(prihlasovacie meno a heslo) udržiavať v tajnosti, ako aj zabezpečiť, aby sa nim nedostala iná

(nepovolaná) osoba. Je zakázané poskytnúť svoje prihlasovacie údaje iným osobám ako je
samotný Používatel' a ním oprávnené fyzické osoby. Prihlasovacie heslo je používatel' povinný

si zvoliť tak, aby ho nebolo možné jednoducho odvodiť z dostupných údajov, ktoré s nim
súvisia.

6. Používatel' je povinný v prípade podozrenia zneužitia prihlasovacích údajov bezodkladne
zmeniť prihlasovacie heslo, zablokovať alebo zrušiť konkrétny používatel'ský účet, prípadne
prijať iné opatrenia vrátane požiadania Poskytovatel'a o spoluprácu tak, aby bol znemožnený



neoprávnený prístup k ním spravovaným údajom.

Čl. VII
Práva a povinnosti Poskytovatel'a

1. Poskytovate!' umožní Používate!'ovi bezplatné používanie portálu ROV.sk počas skúšobnej
doby. Skúšobná doba trvá do dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, najdlhšie však 31 dni.
2. Poskytovateľ je povinný vynaložiť čo najväčšie úsilie na zabezpečenie nepretržitej

dostupnosti a správnej funkčnosti portálu ROV.sk

3. Poskytovateľ je povinný v primeranej lehote riešiť pripomienky návštevníkov portálu a
Používatel'a, najmä v súvislosti s funkčnosťou portálu, zrozumitel'nosťou návodov, informácií

vrátane týchto Obchodných podmienok. O spôsobe riešenia je Prevádzkovate!' povinný
odosielatel'a pripomienky alebo verejnosť informovať v lehote a spôsobom primeranej

závažnosti problému a jeho riešenia, vrátane zmien návodov, informácií a týchto Obchodných
podmienok.

4. Poskytovatel' má v prípade neplnenia povinností zo strany Používateľa právo na odstúpenie
od zmluvy podľa podmienok uvedených v zmluve. V prípade hrubého porušenia Obchodných

podmienok alebo všeobecne záväzných predpisov je Poskytovateľ oprávnený okamžite
zablokovať prístup Používatel'a k funkčnosti portálu a prestať zverejňovať dokumenty

Používatel'a.

5. Poskytovatel'má právo upraviť Obchodné podmienky a cenník a tieto je následne povinný
zverejniť na dostupnom mieste na stránkach portálu ROV.sk. Pokračovaním v používaní služieb

vyjadruje Používatel' svoj súhlas s novými Obchodnými podmienkami služby.

Čl. VIII
Ostatné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytovať si navzájom pomoc a súčinnosť pri plnení
povinností alebo záväzkov, ktoré im vzniknú pri plnení tejto zmluvy alebo ktoré

vyplývajú z jej účelu.

2. Zmluvné strany sa dohodli riešiť prípadné spory vzniknuté pri plnení tejto zmluvy
prednostne rokovaním. Až po neúspešnom rokovaní je ktorákol'vek zo zmluvných strán

oprávnená riešiť vzniknutý spor prostredníctvom príslušného súdu.

Čl. IX
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
podľa všeobecne záväzných predpisov.

2. Obsah zmluvy je možné meniť alebo doplňat' len formou písomného očíslovaného
dodatku, podpísaného oboma zmluvnými stranami.



3. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia príslušnými
všeobecne záväznými predpismi.

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, každá zmluvná strana
dostane jedno vyhotovenie.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si prečítali zmluvu a jej prílohu Obchodné podmienky,
porozumeli im a na znak svojho súhlasu zmluvu podpisujú.

V Starej Ľubovni dňa l.-.1~J(-:..?:~f1 V Dubinnom dňa ..~1...U..~tJ. ..

Za Poskytovatel'a

li ./4(/'-.. >7< I
li-net, s.r.e, (\)

ft) Okružná56

J"2-net 06401 Stará Ľubovňa
IČO: 36776998
IČ DPH: SK2022389193


