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Zrĺluvł o ELEKTRoNIGKoM zAslELłľí rłxrÚn
uzavretá v zmysle $269 ods. 2zákona č. 513/1991zb. obchodný zákonník

V znenĺ neskoršĺch predpisov (d'alej len ,,obchodný zákonnĺk")

1. Zĺvll_uvľĺÉ sTRANY

1.1. Poskvtovatel':
Názov: MADE spol. s r. o.
Sídlo: Hurbanova 14A,974 01 Banská Bystrica
lČo: 36041688
Zápis do oR: okresný súd v Banskej Bystrici odd. Sro, vloŽka č.6451/S
Banka: Tatrabanka , 2623481276ĺ1100
Telefón: 048-2861353
E-mail: urbis@made.sk
Zastúpený: lng. Pavol Skočovský, konatel'spoločnosti

Lĺvia Rumpelová, na základe plnej moci

1.2. obiednávatel':
Názov: obec Staškov
Sĺdlo: Jozefa Kronera č.588, 02353 Staškov
lČo: 00314293

Zastúpený: lng. Ladislav mčisko, starosta

Derlľĺĺcle
1 . Pojmy uvedené v písmene a) až. t) tohto bodu majÚ v celej zmluve význam, ktorý im je

priradený v tomto článku zmluvy:
a) Elektronická faktúra - faktúra vyhotovená v elektronickej forme, ktorá je plnohodnotnou

náhradou faktÚry v papierovej forme.
b) E-mailová adresa - e_mailová adresa objednávatel'a uvedená v tejto zmluve alebo

objednávatel'om neskÔr písomne oznámená Poskytovatel'ovi najmenej 5 pracovných dnĺ
pred účinnost'ou tejto zmeny.

c) lný nárok Poskytovatel'a - akýkol'vek finančný nárok Poskytovatel'a voči objednávatel'ovi,
ktorý vznikol na základe Zmluvy, najmä, ale nie výlučne, Úrokz omeškania, zmluvná
pokuta a náhrada škody.

d) Plnenie - akékol'vek plnenie, ktoré na základe Zmluvy Poskytovatel'poskytuje
objednávatel'ovi.

e) odmena - odmena uhrádzaná objednávatel'om Poskytovatel'oviza Plnenie dohodnutá
v Zmluve vrátane DPH.

f) Zmluva - akékol'vek zmluvy, ktoré sú uzavreté pred podpisom tejto zmluvy alebo
po jej podpise medzi Poskytovatel'om ako zmluvnou stranou poskytujúcou určité Plnenie
a objednávatel'om ako zmluvnou stranou povinnou uhradiť Poskytovatel'ovi odmenu'

3. Pneorrłer ZMLUVY
3.1. Podpisom tejto zmluvy objednávatel' v zmysle $ 7'1 ods' 1 písm. b) zákona ć.222ĺ2004 Z' z'

o dani z pridanej hodnoty v znenĺ neskoršĺch predpisov udel'uje Poskytovatel'ovi súhlas na to
aby mu Poskytovatel'vyúötovával odmenu a lný nárok Poskytovatel'a Elektronickou faktúrou
a Poskytovatel'nadobúda oprávnenie vystavovat'a zasielat'objednávatel'ovi ElektronickÚ
faktúru ako vyúčtovanie za Plnenia poskytnuté objednávatel'ovi Poskytovatel'om na základe
Zmluvy, alebo vyÚčtovanie lného nároku Poskytovatel'a.

3.2' Zmluvné strany sa zaväzujú poskytovat' si akékolVek plnenie podl'a tejto zmluvy bezodplatne'
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4.
4.1

ĎłlŠle UsTANoVENIA
Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, Že Elektronická faktúra je plnohodnotnou

náhradou faktúry v papierovej forme, a Že podpĺsanĺmtejto zmluvy Poskytovatel'nie je

povinný zasielať ooJeänávatéľovi faktúry v papierovej.fo11ne' Pre zamedzenie pochybnostĺ,

i]osxyĺovatel' nie je bovinný Elektronickú faktúru podpísať zaručeným elektronickým

podpisom podl'a osobitného predpisu.

Elektronická faktr]ra je v zmysle $ 71 ods. 1 písm. b) zákona ö,.22212004 7' z' o dani

z pridanej hodnoty v znenĺ ńeskoršĺch predpisov faktúrou (daňovým dokladom).

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Že doručenie Elektronickejfaktúry-na E-mailovú adresu

objednávateľj povaŽ ujÚ za predloŽenie a doručenie vyúětovania za Plnenia poskytnuté

objednávateľoji, alebó vyúČtovania lného nároku Poskytovatel'a. Zmluvné strany sa dohodli,

Že'Poskytovatel' po nadoĹudnutĺ účinnosti tejto zmluvy nebude zasielať objednávatel'ovi

osobitné výkazy irlnenĺ, ktoré sú súčasťou Elektronickejfaktúry, v papierovej podobe.

DonucovANlE ELEKTRoNIcKEJ FAKTÚRY

Poskytovat el' sa zaväzuje doručovať Elektronickú faktúru objednávat9Ęyl formou elektro-

nickej pošty, a to na E-mailovú adresu objednávatel'a ako dokument PDF (s príponou -.pdf).

objednávatel'vyhlasuje, Že má prístup k E_mailovej adrese a że sije vedomý skutočnosti,

ze toa1e sprĺstúpnené mu v Elektronickej faktúre doručenej mu na E-mailovú adresu

sú dôvôrné informácie, ktoré je kaŽdá Zmluvná strana povinná utajovať' okrem prípadov,

v ktorých je ich sprĺstupnenietretej osobe vyŽadované platnými právnymi predpismi.

Elektronická faktúra sa povaŽuje za doručenú v deň jej doručenia do e-mailovej schránky

objednávatel'a. V prĺpade pocňybnostĺ sa Elektronická faktúra povaŽuje za doručenú

v iracovný deň nasledujúci po dnijej preukázateľného odoslania objednávatel'ovi
Poskytovaĺeľom prostređnĺctvom elektronickej pošty na E_mailovú adresu'

PovlľĺHosTl oBJEDNÁvłĺeľn
objednávatel' je povin ný zabez$ečit' na vlastné náklady a nebezpečenstvo:

a) poöĺtač s pripojením na internet,

b) e-mailovú schránku s dostatočnou vol'nou kapacĺtou,

c) prehliadač Acrobat Reader vo vezii 6.0 alebo novšej,

ktoré sú potrebné na doručovanie Elektronických faktúr objednávatel'ovj.

objednávatel' je povinný vopred písomne oznámiť Poskytovatel'ovi akúkolVek zmenu,

xtorá oy mohlá mat'vplýv na doručovanie Elektronickejfaktúry podľa týchto podmięnok.

objednávatel'sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskÔr však do 2 pracovných dní,

ozńámiť Poskytovatel'ovĺ, ak mu Ělektronická faktÚra nebola doručená v deň, v ktoý mu

obvykle v pređchádzajúcich mesiacoch bola doručená alebo v posledný deň lehoty, v ktorej

mu mala byť podl'a zńluvy doručená. V prípade nesplnenia tejto oznamov]9ej povinnosti

objednávaiel;a nie je Poskytovatel'povinný preukazovať odoslanie takejto Elektronickej

ĺartury a táto sa povaŽuje ża doručenú v súlade s článkom 5 bodu 3 tejto zmluvy.

VvlÚceľĺlE zoDPoVEDNosTl Posrcvĺovłľeůe
Poskytovatel' nezodpoÝedá za porušenie dÔvernosti informácií, ak k porušeniu došlo

v dôsledku úniku dôverných informáciĺ z e-mailovej schránky priradenej k E-mailovej adrese

objednávatel'a, alebo v đôsledku úniku z internetovej aplikácie objednávatel'a.

Poskytovatel' nezodpovedá za poškodenie údajov alebo neúplné údaje, kde poškodenie

alebo neúplnost'údajov boli spÔsobené poruchou na komunikačnejtrase pri pouŽití internetu.
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7 .3. Poskytovatel' nezodpovedá za škodu vzniknutÚ:

a). z dÔvodu nekvalitného pripojenia Poskytovatel'a do siete internet,

b) z dÔvodu porúch vzniknutých na komunikačnejtrase k objednávatel'ovi,

c) v dôsledku akejkol'vek inej nemoŽnosti objednávatel'a nadviazať príslušné spojenie
alebo prístup k internetu'

I ZÁvEnecNÉ usrłľ.loVENlA

Táto zmluva sa uzatváľa na dobu neurčitú; nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma
Zmluvnými stranami a účinnost'dňom nasledujúcim po dnijej zverejnenia na webovom sídle
objednávatel'a.

Touto zmluvou sa nahrádzajú akékol'vek iné dohody Zmluvných strán o fakturácií Plnenĺ
a lných nárokov Poskytovatel'a obsiahnuté v akejkol'vek Zmluve. Táto zmluva sa povaŽuje

za dodatok k týmto Zmluvám.

Ak nie je medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak, túto zmluvu je moŽné menit'a dopĺňat'

iba po vzájomnej dohođe a so súhlasom oboch Zmluvných strán, a to vo forme očíslovaných
pĺsomnýcń dodaikov k tejto zmluve, podpÍsaných oprávnenými zástupcami oboch
Zmluvných strán, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak.

Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, Že všetky práva a povinnosti z tejto zmluvy sa spravujú
právnym poriaäxóm Slovenskej republiky, a to predovšetkým obchodným zákonníkom.

Všetky Spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnos-ť, výklad alebo
zruŠeńie, budú Zmĺuvné strany riešĺť prednostne dohodou. V prípade, Že napriek tomu

Zmluvné strany nedospejú k riešeniu vzniknutého sporu alebo situácie, ktorákol'vek Zmluvná

strana sa mÔŽe obrátit; nä príslušný súd v Slovenskej republike v zmysle platných právnych

predpisov.

V prípade, Že niektoré z ustanovenĺ tejto zmluvy je alebo sa stane neúplným, neplatným,

neúčinným alebo nevykonatel'ným, nie sú tým dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy,
pokial'zleho povahy, obsahu al'ebo okolnostĺ, za ktoých bolo dojednané, nevyplýva,

Že ho nié je moŽne ôooeliľ od ostatného obsahu tejto zmluvy. Zmluvné 9tranv sa zaväzujÚ

bez zbyto'čného odkladu nahradiť takéto neúplné, neplatné, neúčinné alebo nevykonatel'né

ustanoíenie takým úplným, platným, účinným a vykonatel'ným ustanovenĺm, ktoré svojĺm

obsahom najviac zodpovedá nahrádzanému ustanoveniu'

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch s platnosťou originálu, z ktoých každá
zo Zmluvných strán obdźĺ po jednom. 

.

Zmluvné strany prehlasujú, Že si tÚto zmluvu pred jej podpĺsaním prečĺtali a jej obsahu
porozumeli , ze ie zmluva dostatočne určitá a zrozumitel'ná a Že nebola podpísaná
pod nátlakom ajebo za Ąavne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany tieŽ vyhlasujú,

Že ich zmluvná Vol'nost' ńie .|e ničĺm obmedzená, Že zmluva zakladá právne povinnosti,

ktoré sú záväzné a mÔŽu byt'od nich vymáhané.'

Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle $ 5a zákona ć,..21112000 Z' z'
o slobodnom-prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektoných zákonov v platnom

znenĺ. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, Že táto zmluva bude zverejnená
na webovom sĺdle on;eonavatel'a. Zverejnenie zmluvy sa nepovaŽuje za porušenie

ani ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené v tejto zmluve ako dôverné

v zmysle $ 271 odsek 1 obchodného zákonníka sa nepovaŽujú za dÔverné'
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V Banskej Bystrici dňa 25. 2.2022 V Staškove dřla !:.ł.,.....2022
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