
 

 

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 
č.20200330 

 
Poskytovateľ:   CSM monitoring s.r.o. 

    Polianky 5 
    841 01  Bratislava 

    IČO: 36338206 
    IČ DPH: SK2021872622 

    Zastúpená: Mgr. Ján Popaďák 
 

Bankové spojenie:   Tatrabanka a.s. Bratislava 
Číslo účtu:                2947004185/1100   
IBAN:    SK31 1100 0000 0029 4700 4185 

SWIFT:                     TATRSKBX 
 
 
                ďalej len „Poskytovateľ“ 

 

 
Užívateľ: Záhradnícke a rekreačné služby 

Švermova 45 

974 01 Banská Bystrica 
IČO: 00183075 

DIČ: 2020459221 
Zastúpený:  PhDr. Ivan Šabo, riaditeľ organizácie 
 

 

Bankové spojenie:   Československá obchodná banka, a.s. 
IBAN  :        SK36 7500 0000 0040 1718 9020 
SWIFT:    CEKOSKBX 

 
          

                     ďalej len „Užívateľ“ 
 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

 

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu s cieľom vytvoriť rámec pre spoluprácu smerujúcu k používaniu 
nižšie špecifikovaného produktu s názvom Dispečing za nižšie dohodnutých cenových podmienok. 

 
 

Článok 2 
Platobné podmienky 

 

1. V zmysle tejto zmluvy Poskytovateľ poskytne spolupracujúcemu Užívateľovi prístupové práva do služby 

Dispečing spoločnosti CSM monitoring s.r.o., SW TT2 a to za zmluvne dohodnutú odplatu vo výške 
podľa dohody, 6,50bez DPH – Balík Basic za jedno vozidlo. Spolu 234eur bez DPH za 36 vozidiel 

za jeden kalendárny mesiac používania. Užívateľ bude platiť za službu – Dispečing spoločnosti CSM 
monitoring s.r.o. v počte vozidiel 36   (tridsaťšesť ) za každý kalendárny mesiac na základe 

faktúry, ktorá bude vystavená poskytovateľom k poslednému dňu v kalendárnom mesiaci, v ktorom 

bola služba poskytnutá. Čiastkové plnenie nie je možné.  Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 

01.04.2020 do 31.03.2021.  
 

2. Zmluvné strany sa súčasne dohodli, že Užívateľ je povinný najneskôr do dňa splatnosti vystavenej 
faktúry za užívanie služby zaplatiť fakturovanú sumu v plnej výške do 7 dní. 

 



3. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že v prípade akéhokoľvek omeškania Užívateľa so zaplatením faktu-
rovanej sumy za dané obdobie užívania služby, a to aj v prípade omeškania s platbou čo i len časti

sumy je Poskytovateľ oprávnený služby deaktivovať až po písomnej výzve k úhrade. Obe zmluvné
strany pritom berú podpisom na tejto zmluve na vedomie, že Poskytovateľ pri deaktivácií služby pri

omeškaní Užívateľa s platbou fakturovanej sumy podľa tohto článku nezodpovedá za akékoľvek škody,

ktoré by Užívateľovi v súvislosti s deaktiváciou služby mohli vzniknúť.

Článok 3 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Monitorovací systém Motion Record Inteligence (ďalej len server) je prevádzkovaný a spravovaný spo-

ločnosťou CSM monitoring s.r.o..

2. Za prevádzku servera, údržbu hardvéru, údržbu systému, aktualizácie systému a opravu prípadných

chýb v systéme zodpovedá prevádzkovateľ servera – CSM monitoring s.r.o. Prevádzkovateľ servera je

ďalej povinný v prípade pravidelnej technickej údržby servera na toto upozorniť užívateľa vopred pí-

somne.

3. Server je postavený na platforme Windows. Lokálny prístup je povolený iba jednému užívateľovi (ad-

ministrátorovi). Prístup do databázy je povolený iba pre lokálne aplikácie a zabezpečený je kryptovaným

heslom.

Článok 4 
 Popredajné služby 

1. Miesto ohlasovania porúch - Zákaznícky servis CSM monitoring s.r.o., spôsob –   e -mail: servis@moni-
toringvozidiel.sk (tel. č.: 00421/918 542 920)

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmeny, alebo doplnky môžu byť vykonané iba písomnou formou, a to písomným dodatkom podpísa-

ným obidvomi zmluvnými stranami.
2. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú. Zmluvné strany môžu vypovedať túto zmluvu v zmysle zákona

40/1964 Zb. podľa § 582.
3. Kupujúci svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že bol oboznámený so všeobecnými obchod-

nými podmienkami spoločnosti CSM monitoring s.r.o.

4. Táto zmluva nadobúda účinnosť a platnosť dňom jej obojstranného podpisu zmluvnými stranami a

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov na webovom sídle užívateľa. Zmluvné strany

so zverejnením tejto zmluvy súhlasia. Táto zmluva sa uzatvára na dobu 1 roka.

5. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých 2 vyhotovenia obdrží užívateľ a 1 poskytovateľ.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ju

podpísali.

V Bratislave, dňa 30.03.2020 V Banskej Bystrici, dňa 30.03.2020 

______________________ ______________________ 

     Poskytovateľ       Užívateľ 
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