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Zmluva o poskytovaní služieb
Uzavretáv zmysle § 269 ods. 2 zák.

. 51311991Zb. Obchodného zákonníkav znení neskorších predpisov (ďalej len: "Obchodný zákonník")

medzi stranami

1. Poskytovateť:
Obchodné meno: adsupra s.r.o.
Sídlo: Hlavná 35,04412 Nižný Klátov
Zastúpený: Ing. Július Ruščák, konateť
ICO: 50144839
DIČ: 2I20I}I557
Bankové spojenie: Fio banka, a.s.,
IBAN: SK53 8330 0000 0005 0144 8399
SWIFT kód: FIOZSKBAXXX
(ďalej len: "Poskytovatel"')

2.Užívateí:
obchodné meno: obec Štefanov
Sídlo: Štefanov 347,90645 Štefanov
Zastiryený: František Chudý, starosta
ICO: 00310077
DIČ: 2021039867
Bankové spojenie: VUB a.s.
IBAN: SK04 0200 0000 0000 0232II82
SWIFT kód: SUBASKBX
(v ďalšom texte "Užívatel"')

čHnot< t.
úvodné ustanovenie

Poskytovateť je prevádzkovateťom internetového informačného systému Impolnfo (ďalej len:
"Služba"), poslqrtujúci elektronický komunikačný kanál medzi samosprávou a občanmi
prostredníctvom IKT a smart mobilnými zariadeniami postavenými na platformách Android
a iOS (ďalej len: "mobilnými zaiadeniami"). Služba slúži primáme na zasielanie krátkych,
aktuálnych adiležitych informácií s vyrržitím PUSH notifikácií. Služba sa skladá zo zďieťaného
administrátorského rozltrania bežiaceho na serveri (ďalej len "S_erverová časť") a mobilnej
aplikácie "Moja Obec" pre operačné systémy Android a iOS (Apple) (ďalej len: "Aplikácia").

ČHnok II.
Predmet zmluvy

1. Poskytovatel sa zavázuje v súlade s platnými právnymi predpismi a za podmienok
ustanovených v tejto zmluve poskytovať Službu prostredníctvom mobilnej Aplikácie na
prijímanie informácií občanmi azabezpečenie kontaktu občanov so samosprávou a závázok
U žív ateí a uhradiť za p ouživ ani e S lužby doho dnutý poplatok.

2. Súčasťou predmetu zmluvy je závťlzokPoskytovateťa sprístupniť Aplikáciu prostredníctvom
internetovej služby Google Play a Apple Store zadarmo komukoťvek na stiahnutie (ďalej len
"Koncoví užívatelíď'a poskytovanie prístupu k Serverovej časti potrebnej pre prevádzku
elektronických služieb v rámci siete prevádzkovateťov elektronických komunikačných
služieb prostredníctvom internetu a prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla.
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ČHnok III.
Prevádzka a špeciíikácia Služby a Aplikácie

Užívateťovi bola umožnená bezplatná nezáváznáskúšobná prevádzka SluŽby (Serverovej

časti a Aplikácie) pre platformu Android na 3-mesaěne dlhé obdobie nazáklade Ústnej

dohody á emailovéj komunikácie za účelom testovania, zistenia funkcií, posúdenia a

rozhoánutiu o..ygží.runí Služby (ďalej len'Skúšobnáprevádzkď). Skúšobná prevádzka bude

plynule nahradená Službou pre platformy Android a Apple po skončení SkúŠobnej

prevádzky.
Št.rzbu a Aplikácia sa poskytuje "tak ako je" s vlastnosťami a špeciťrkáciami zhodnými s

vlastnosťami a špeciťrkácíarrtí Služby a Aplikácie počas Skúšobnej prevádzky.
poskytovateť si vyhradzuje právo úpravy Služby a Aplikácie na zlepŠenie, opravý chýb a

rozšíienie funkcionality Služby z vlastnej iniciatívy (ďalej len: "Vylepšenie služby").Za
Vylepšenia služby zínícíatívy Poskytovateťa Poslqrtovateťovi neprislúcha Žiadna dodatoČná

odmena pokiať sa zmluvné strany nedohodnú inak.

služba sa skladá z modulov
a. Správy a PUSH notifikácie
b. Kontak§

Susedský Bazár
Kalendar a Meniny
Počasie
Ankety
Zvozový kalendár
Podnety občanov

i. Zaujimavé miesta (kuttúrne pamiatky a iné miesta)
j. Noviny

čhnok IV.
Trvanie a vypovedanie zmluvy

Zmhwasauza&ára na dobu neurěitú.
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma stranami.

Strana m6že odstupiť od zmluvy písomnou výpoveďou doručenou druhej zmluvnej strane.

Výpovedná lehota je l mesiac.
póikoneení platnosti zmluvy prístup k využívaniu Služby bude deaktivovaný a Aplikácia
bude stiahnutá Poskytovateťom z Google Play a Apple Store.

čHnok V.
Cena a platobné podmienkv

Zmluvné strany sa dohodli, že odplataposkýovateíazaposkytovanie SluŽby podťa tejto

zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako mesačný paušálny poplatok za
používanie Služby vo qýške 20 EUR bez DPH + jednorazoqý poplatok 0 EUR zazavedenie
služby. Poskytovateť nie je platca DPH.
posk}tovateť bude odplatu fakturovať Používateťovi ako predplatné na 6 mesiacov (2x za

rok) vždy od 1. januara a 1. júla, pričom prvá faktura bude vystavená v pomernej výŠke na

obdobie od 1. januára2020 do 31juna 2020. Skúšobná preváďzkakončí 3l.marca2020.
IJživateí sa zavázuje uhradiť poskytovateťovi dohodnutú odmeí\) za poskytnuté služby na

základe faktúry s termínom splatnosti 30 dní od termínu jej vystavenia.

V pdpade nezaplatenia faktury do 30 dní od splatnosti bude prístup k využívaniu SluŽieb zo

strany poskýovateťa zablokovaný.
v pripáde nezaplatenia faktúry do 90 dní od splatnosti sa považuje zmluva za vypovedaníszo
straný lJžívateía.Všetky závázky zapovažujúzawrcvnaíLé ažiaďne ďalšie poplatky nebudú

Užívateťovi Poskýovatel'om fakturované.
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V prípade nedostupnosti služby z akéhokoťvek dóvodu poěas kalendiárneho dňa presahujúcej

50oÁ plánovanej dostupnosti v daný deň má právo Užívateí na kredit vo ýške pomemej
zmluvnej odplaty za s\užbu za 1 deň (tj. 240 EUR / 365 = 0,66 EUR) odpočítateťný pri
nasledujúcej fakturácii ak si kredit Uživatet preukáaateťne u Poskytovateťa vyžiada.

Čbnok VI.
Práva a povinnosti Poskytovatel'a

Poskytovateť je povinný vynaložiť maximálne úsilie, aby Služba bola dostupná nepretržite s
qýnimkou vopred zverejnených nevyhnutných odstávok na údržbu a správu a prípadné
poruchy alebo qýpadky Služby sazavázlje čo najskór odstraniť.
Poskytovateť nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoťvek priame alebo nepriame škody
spósobené nedostupnosťou alebo qýpadkom Služby, qýpadkom siete Intemet, mobilnej
telekomunikačnej služby, služieb Google Play alebo Apple Store, PUSH služieb, zneužitim
Služby tretími osobami (hacking), platnosti certifikátov, alebo akejkoťvek súčasti
podieťajúcej sa na funkčnosti služby. Poskytovateť služby vyvinie maximálne úsilie, aby
akékoťvek chyby a problémy súvisiace s nefunkčnosťou služby boli odstranené v čo
najkratšom čase.
Poskytovateť nezodpovedázaobsah informácií zverejnenýchUživateťom alebo Koncovými
užívatel'mi prostredníctvom služby.
Poskytovateť je oprávnený informovať Uživateťa a Koncoqých užívateťov Služby aj l a\e

nielen prostredníctvom Služby o potrebných odstávkach Služby na údržbu, zmenách
funkčnosti Aplikácie a Služby a iných okolnostiach, ktoré súvisia s používaním.
Poskýovateť j e oprávnený uvie sť U žív ate| a medzí svoj imi referenciami.
Počas trvania zmluvy má Poskytovateť právo použiť znak obce-mestskej časti (erb) vo forme
ikony pre Aplikáciu a v rámci Aplikácie; anézov mestskej časti ako náuov Aplikácie.
Použitie erbu a nérvu slúži na jednoduché a jednoznačné vyhťadávanie, identifikáciu a
spúšťanie Aplikácie v rámci Google Play a Apple Store prevažne pre občanov mestskej časti.

čHnok VII.
Práva a p ovinnos ti U živ atel' a

Užívateí zodpovedá plne za ním zverejnené informácie prostredníctvom Služby a ich súlad s
všeobecne záváznýmí predpismi a predpismi o ochrane osobných údajov. V prípade chyby je
povinný takýo obsah okamžite opraviť alebo odstrániť.
Modul "Susedský Bazár" umožňuje zverejňovať informácie (ďalej |en,,Inzerát") Koncovým
užívatel'om. Pre pridaníeInzerátuje nutné súhlasiť s podmienkami zásadarti a Všeobecnými
obchodnými podmienkami spoločnosti adsupra s.r.o. azéroveň samostatne súhlasiť so
spracovaním osobných údajov v zmysle platných zákonov a nariadení.
Modul o'Podnety občanov" umožňuje zverejňovať informácre (ďalej len,,Podnet")
Koncovým užívateťom. Pre pridanie Podnetu je nutné súhlasiť s podmienkaní zásadani
a Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti adsupra s.r.o. a zároveň samostatne
súhlasiť so spracovaním osobných údajov v zmysle platn}ch zákonov a nariadení.
Modul "Zaujímavé miesta" umožňuje zverejňovať informácie (ďalej len,,Miestď')
Koncovým užívateťom ako aj Používateťovi o zajímav}ch miestach v mesta a jeho okolí. Pre
pridanie Miesta je nutné súhlasiť s podmieŇami zásadarti a Všeobecnými obchodnými
podmienkami spoločnosti adsupra s.r.o. a zároveřt samostatne súhlasiť so spracovaním
osobných údajov v zmysle platných zákonov a nariadení.
Za idaje v Inzeráte a Podnete zodpovedá Koncový uživatel . V prípade zistenia a porušenia
obchodných podmienok móže Užívateť požiadať Poskytovatel'a o odstránenie takéhoto
Inzeft"/'u.
Spracovanie osobných údajov na účely užívaniamodulu "Susedský Bazíť', "Podnety
Občanov" a,,Zaujímavé miestď' sa riadia platnými právnymi predpismi a nariadeniami.
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čtánok VIII.
ostatné ustanovenia

1. AkékolŤek spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením závázkov podťa zmluvy
alebo v súvislosti s ňou sa zmluvné strany zavázujibezodkladne riešiť rokovaniami a
vzájomnou dohodou.

2. Strany sa dohodli riešiť prípadné spory vzniknuté pri plnení tejto zmluvy prednostne
- rokovaním. AŽ po neúspešnom rokovaní je ktorákoťvek zo strán oprávnená riešiť vmiknutý

spor prostredníctvom príslušného súdu.

čHnok IX.
záverečné ustanovenia

Zmena tejto zmluvy jemožná len písomnou dohodou strán formou písomného číslovaného
dodatku podpísaného oboma stranami.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každázo
zmluvných strán obdrží po popise zmluvy jeden rovnopis.
Zmluva jeplatnáa účinná okamihom podpisu oboch strán a jej následn;im zverejnením
podťa platných predpisov.
Zm|uvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej a naznaffIenie svojho
súhlasu zmluvu podpisujú.
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v Nižnom klátove dňa
Za Poskytovateía
Ing. Július Ruščák, konateť

v Štefanove dňa 1.4.2020
zaužívateía
František Chudý, starosta I
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