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ímčlZmluva o poskvtovaní služieb-PokladničnÝ

(uzavretá podľa § 269 ods.2 zák.č,513/1991 Zb. Obchodný zákonnik v znení neskorších predpisov)

PO- s[r.O.
sídb: Golianova 93, 949 01  Nitra, IČO: 51031884, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  Nitra, oddiel:
Sro, vložka číslo: 43859/N, e-mail:  info@Do5com.sk
v rnene ktorej koná:                             hg, Andľea oktavcová, konateľ alebo lng. Adriári švec, konateľ,

každý z njch oprávĺiený konať samostatne atebo na zál(lade splnomocnenia
Maľek Rakyta akbo iná,  konateľom splnomocnená osoba

(ďa® len „Poskytovater)

a

Obchodné meno/ názov: Oravské múzeum Pavla Országha Hvíezdoslava

Adľesa sídla/miesta podnikania: Oravský Podzämok 9. 027 4]  Oravský Podzámok

Korešporidenčná adresa :
36145106ICO:

IČ DPH/Dlč: 2021437913

Konajúca pľostredníct`/om : PaedDr. Mária Jagnešáková

Funkcla: Rĺaditeľ

Telefón= 043/5816119

E-mail: ekonom@oravskemuzeum.sk

IBAN:

(ďalej len „Partneľ)

uzavľe]Í nasledovnú Zmluvu o poskytovaní služieb - Pokladn!čný systém.

1.
Predmet zmLwy

Poskytovatel' sa zaväzuje zabezpečiť poskytovanie Služieb Partnerovi v rozsahu uvedenom v Objednávke.
Partner sa zaväzuje uhrádzať Poskytovateľovi Cenu vyčíslenú podl'a rozsahu poskytovaných Služleb.
Partner  uzavretím  tejto  zmluvy  vriadruje  súhlas  s tým,  aby  Spracovatel' transakcii',  k[oý je  definovaný vo
Všeobecných obchodných podmienkach, v mene a na účet Partnera uhradil Poskytovateľovi Cenu dohodnutú
podl'a  tejto  zmluvy  a na   uvedený  účel   použil   peňažné  prostriedky,   ktoré  má   Spracovateľ  za   realizáciu
Transakcie  iihradiť Partnerovi  v zmysle Zmluvy o akceptácii  platobných  kariet uzavretej  medzi  Partnerom  a
Spľacovateľom. Par[ner uzavretím tejto zm luvy udeľuje Spracovateľovi plnomocenstvo na vykonanie všetkých
úkonov potrebných na úhľadu Ceny Poskytovatel'ovj v zmy5le tohto bodu,  pričom plnomocenstvo sa udel'uje
na obdobie účinnosti tejto zmluvy. Ak Spracovateľ neuhradí Cenu Poskytovateľovi v mene a na účet Partnera
v zmysle tohto  bodu,  Cenu je  pwinný  uhradiť Poskytovatel'ovi samotný Paľtner.  Ak nie je vo všeobecných

3boígj#á:Íc6h2g,#oTgtnm#ceu,v]egggá;#ásB:aÉ:š±:er,:opTbj:ka:,]čgg,ojä3ť45,2o3ä;,,pá#:n:sbc§riko;,o#rsé,§:gT,
vedenom  Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 244453, konajúca na Slovensku prostredníctvom svojej

§r:g+ĺ:í:í:8;`ín:;,EÍ,í#;;jjž:kíE::oyj:65;oľíoíĺ:;]::,:,á:;:äap:g:::áí::ág:š::#s;;:T:;:##í§Í::Íľ;e:íníBÍs§k:áýš#í#jí:m:ľ;
so sídlom  Katrinartuni  2,  105Reykjavik,  a  oprávnená  na  Slovensku  a  zaľegistnovaná  v  registri  zahraničných
bánk poskytujúcich cezhraničné služby vslovenskej  republike,  ktorý vedie  Národná  banka  Slovenska  (d'alej
ako „Saltpay").

11.
Všeobecné obcliodné podmienky a Cenník

i.       Na vzájomný právny vzťah poskytovatel'a a partnera založený touto zmluvou sa v súlade s ustanovením § 273
obchodného   zákonni'ka   vzťahujú   Všeobecné   obchodné   podmjenky   -   Pokladničný   systém    k   Zmluve
o poskytovaní služieb -Pokladničný systém (d'älej len „VOP-PS") v znem' účinnom v deň úännosti tejto zmluvy
vrátane ich zmien, doplneni' či nahradeni' novými všeobecnými obchodnými podmienkami po dni účinnosti tejto
zmluvy  a Cenník  -  Pokladničný  systém  k Zmluve  o  poskytovaní  služieb  -  Pokladničný  systém  (ďalj  len
Cenni'k-PS") v znení účinnom v deň účinnosti tejto zmluvy vrátane jeho zmien, doplnení či nahradení novým

sadzobni'kom poplatkov po dni úännosti tejto zmluvy.
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Partner podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že bol so znením VOPIPS a so znením Cenni'ka  -  PS oboznámený,
že s ich znením bez výhrad súhlasí a že znenie VOP-PS a znenie Cenni'ka -PS prevzal  pri  podpise tejto zmluvy
od  Poskytovateľa  a to v zneni' aktuálnom ku dňu  podpísania tejto zmluvy./      ` l^A   _  l-___Íl.__   .'.Jž: -.-. ',~;   l+n   lňn   .L7a`/ra+ia

2-

uu  r\JJl\l'l\J\,ul-,tJl  u  1\ ,,-, 1\ ,,,,-. `--_..._.__  ___     _

3.       Partner  podpi'sani'm  tejto  zmluvy  potvrdzuje,  že'sa  šo  znenírň VOP  a Cenníkom  účinnými  ku  dňu  uzavretia
zmluvyriadneoboznámil,sichobsahomsúhlasíazaväzujesaustanoveniaVOPaCenni'kudodržiavať.Partner
zároveň  berie  na  vedomie  a súhlasĺ s ým,  že  zmena,  doplnenie,  zrušenie  alebo  nahradenie  novým  znením
VOP  a  Cenm'ka  jednostranným  úkonom  Poskytovateľa  nie  je  skutočnosťou,  ktorá  by  vyžadovala  uzavretie
pi'somného dodatku  k tejto zmluve. V zmluvnom vzťahu založenom  touto zmluvou  sa   bude uplatňovať nové
znenie VOP a Cenníka s účinnosťou uvedenou v novom znení daného dokumentu.

111.

Závei.ečné ustanovenia

1.      Táto  zmluva  sa  vyhotovuje  v  dvoch   rovnopisoch,   pričom   každá  zo  zmluvných   strán  obdrží  po  jednom
rovnopise.

2.       Táto zmluva nadobúda platnosťa  účinnosť dňom jej podpĺsania obidvoma zmluvnými stranami, ak sa zmluvné
stranynedohodHjnak.Vpri'pade,akvzhľadomnapostavenjePartnerajetátDzmluyapGNinnezverejňovanou
zmlwou,  táto  zmluva  nadobudne  platnosť  dňom  iej  podpísania  obidvoma  zmlwným`i  stranami  a  účinnosť
dňom  nasledujúcim  po  dni  zverejnenia  tejto  zmluvy  v  zmysle  príslušných  všeobecne  záväzných  právnych
predpisov.  Na  platnost'jej zmien alebo dodatkov je potrebná  písomná forma.

3.       Zmluvné  strany  sa  v zmysle  §  262  zák.č.513/1991  Zb.  Obchodný  zákonni'k  v  znení  neskorších  predpisov
dohodli, že vzťah založený touto zmluvou  sa spravuje ustanoveniami zák,č.513/1991  Zb. Obchodný zákonni'k
v  zneni'  neskorších   predpisov.   Na  vzťahy  a  otázky  touto  zmluvou   neupravené  sa   vzťahujú   ustanovenia
príslu šných všeobecne záväzných právnych  predpisov.

4.       Zmluvné  strany  sa   dohodli,  že  práva,   pohľadávky,   záväzky  alebo  povinnosti  vyplýva]úce  z  tejto  zmluvy
prechádzajú v celom  rozsahu  na právnych  nástupcov zmluvných  strán.

5.       Partner uzavretím tejto zmluvy vyhlasu].e a  potvrdzuje, že súhlasĺ, aby spracovateľ transakcii' ako tretía osoba
zabezpečujúca  spracovanie Transakcie  uskutočnenej  na  Zariadeniach  užĺvaných  Partnerom  na  základe tejto
zmiuvy,  sprístupnila  Poskytovatel'ovi všetky  informácie o TransakcH  uskutočnenej  na  Zariadeniach  užívaných
Partnerom   na  základe  tejto  zmluvy  a súčasne  Partner  udeľu]e   Poskytovatel'ovi  súhlas  so  sprístupneni'm
uvedenýchinformácii'oTransakciiuskutočnenejnaZariadeniachužívanýchPartneromnazákladetejtozmluvy
osobe určenej Poskytovateľom.

6.       Partner podpisom tejto zmluvy a oboznámením  poskytovateľa so svojou e-mailovou adresou potvrdzuje svoj
súhlas s vydávaním a doručovaním elektronickej faktúry vyhotovovanej  Poskytovateľom v zmysle príslušných
všeobecne  záväzných  právnych  predpisov  v  prípade  roztiodnutia Poskytovateťa  o  vyhotovovaní  a  doručení
elektronickej faktúry pre Partnera.

7.       Poskytovatel' je oprávnený  postúpiť všetky  svoje  práva  a pohľadávky z tejto zmluvy ako aj  previesť všetky
svoje povinnosti a záväzky z tejto zmluvy na tretiu  osobu a to aj  bez súhlasu  Partnera, pričom  Poskytovateľ
uvedené postúpenie práv a  pohľadávok ako aj  prevod  povinnosti' a záväzkov oznámi  Partnerovi.

8.       Partner  nie je  oprávnený  postúpiť alebo  previesť svoje  práva,  záväzky alebo  pohľadávky  vyplývajúce  alebo
vzniknuté z tejto zmluvy na tretiu osobu  bez súhlasu  Poskytovateľa.

9.       Partner  berie  na  vedomie  a  súhlasi' s  tým,  že  v  prípade  ak  Partner  bude  mať  voči  Poskytovateľovi  viacero
splatných  peňažných  záväzkov  a  poskytnuté  plnenie  nebude  dostatočné  na  splnenie  všetkých  splatných
peňažných  záväzkov  Partnera,  poskytnuté  plnenie  sa  použije  na  úhradu  toho  peňažného  záväzku,  ktorého
splnenie nie je zabezpečené alebo ]e najmenej zabezpečené,  inak záväzku  najskôr splatného,  pričom plnenie
sa  vždy  započíta  najprv  na  pri'slušenstvo  a  až  potom  na  istinu.  Uvedené  plati' aj  v tom  pri'pade,  ak  Partner
alebo iná osoba  pri  poskytnutí plnenia  určí peňažný záväzok, ktorý poskytnutým plnením  plní.

10.     Partner berie na vedomie a súhlasi' s tým, že v prípade ak Partner bude v omeškaní s uhradenĺm akéhokoľvek
peňažného záväzku  voči  Poskytovateľovi  vzniknutého  z tejto zmluvy  alebo  na  základe  inej  skutočnosti  viac
ako  10  dní,  Poskytovateľ  je  oprávnený  pozastavft'  poskytovanie  Služieb  Partnerovi  a  to  až  do  uhradenia
všetkých  splatných  peňažných  záväzkov  Partnera  voči  Poskytcivateľovi  v  celej  výške.  Uvedená  skutočnosť
nemá vplyv na  povjnnosť Partnera uhradiť Cenu  Poskytovateľovi v celej výške.

11.    Partner uzavretím tejto zmlwy  udel'uje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím  identifikačných a kontaktných
údajov Partnera a jeho prevádzkamí tretej osobe za  účelom plnenia predmetu tejto zmluvy.

12.     Partner  uzavretím  tejto  zmluvy  udeľuje/neudeľuje*  Poskytovateľovĺ  súhlas  so  zasielani'm   reklamných
a  marketingových informácii' Partnerovi Poskytovateľom a obchodnýnii partnermi Poskytovateľa podieľajúcich
sa na  plnení predmetu tejto Zmluvy.

13.     Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej  nasledujúce prílohy:
Pri'loha č.1:                     Objednávka -Pokladničný systém
Príloha č.2:                     Zoznam  prevádzkarní

i4.     Partner podpi'saním tejto zmluvy bez výhrad a výslovne potvrdzuje správnosť všetkých svojich identifikačných
údajov, vrátane čísla  účtu a identifikácie banky a berie na  vedomie,  že  Poskytovatel' nezodpovedá  za  škodu
spôsobenú chybne uvedenými  údajmi.

15.    Zmluvné strany vyhlasujú, že svo]u vôľu v tejto zmluve prejavili slobodne a vážne,  určite a zrozumiteľne, že
zmluva  nebola  uzatvorená  za  nápadne  nevýhodných  podmienok,  s jej  obsahom  súhlasia  po  prečítaní  bez
výhrad, doplnkov a  iných zmien a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

- Podpisová strana je posledná strana tejto zmluvy s prílohami -
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Príloha č. 1

9±±±Lnávka - Pokladničný systém č ..... ±
k Zmluve o poskytovaní služieb - Pokladničný systém   č.
(ďalej len "Zmluva'?, iizavretej medzi nasledujúcim Par[nerom :

Obchodné meno/ názov:                          |IčO:Konajúcaprostľedhíctvom:Funkcia: Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava
36145106

PaedDr. Máría Jagnešáková

riaditeľ

a spoločnosťou Poscom s.r.o., sídlo:  Golianova 93, 949 01 Nitra, IČ0: 51 031 884, zapi'saná v Obchodnom registri
okresného súdu  Nitra, oddiel:  Sro, vložka číslo: 43859/N, e-mail: iníQíDQscQmĺst, ako Poskytovateľom.

1.   Partner si  objednáva  na základe vyššie uvedenej Zmluvy u  Poskytovateľa  poskytovanie Služieb v nasledovnom
rozsahu:

v            .          ,.                     vk                                                  1 merná iednotka    1 množstvTäT iednotková cena

použĺvaProgram

sBLecifikacia  ooloz  vnieSystému-základné funkcionalityuLite
ksl EUR bez DPH / ks / mesiac

EURbezT-ks/mesiac
používaProqramnie  Systému  -  základné  funkcionalityuLite+ ks!

1

používaProqramnie  Systému  -  základné  funkcionalityuBusiness ks EUR bez DPH / ks / mesiac

použ,'vaskladovnie Systému -doplnková funkcionalitaéhospodárstvo Prevádzkareň EUR bez DPH /Prevádzkareň/mesiac

používaOneMe nie Systému -doplnková funkcionalitanu Prevádzkareň EUR bez DPH /Prevádzkareň/mesiac

používamobilnýdispleianie Systému -doplnková funkcionalitačašnĺkna1kstabletusuhlopriečkou5"alebo8" ks EUR bez DPH / ks / mesiac1

používanie Systému -doplnková funkcionalitamobilnýčašníkna1kszariadeniaPAXA920(All-in-One)
ks EUR bez DPH / ks / mesiac2

uži'vanie Vybavenia -1 ks zariadenia PAX A920All-in-One)vrátaneSIMkarty ks EUR bez DPH / ks / mesiac

užívanikódov e  Vybavenia  -   1  ks  čítačka  čiarových ks EUR bez DPH / ks / mesiac!EURbezDPH/ks/mesiac

užívanie    Vybavenia     -     1     ks    pokladničnázásuvka ks

uži'vanie       Vybavenia       -       1       ks       tabletsuhlopriečkoudispleja5``spuzdrom ks EUR bez DPH / ks / mesiac

užívanuhlopr e     Vybavenia      1      1      ks     tablet     sečkoudispleia8``spuzdrom ks EUR bez DPH / ks / mesiac

užívanuhlopr e     Vybavenia     -     1      ks     tablet     sečkoudispleía10"sostoianom ks EUR bez DPH / ks / mesiac

užívanuhlopr e     Vybavenia     -     1      ks     tablet     siečkoudíspleja14``sostojanom ks EUR bez DPH / ks / mesiac

užívanie   Vybavenia   -   1   ks  tlačiareň   s LANpripojením ks EUR bez DPH / ks / mesiac

užívanie      Vybavenia      -      1      ks      tlačiareňsBluetoothpripoienĺm k5 EUR bez DPH / ks / mesiac

užívanie     Vybavenia     -     1     ks     zákazníckabrazovkasuhlopriečkoudispleia10" ks EUR bez DPH / ks / mesiac

0užl'vankh
ie   Vybavenia    -    1    ks   obrazovka    donesuhloDriečkoudispleia22`` ks EUR bez DPH / ks / mesiac

uCyužívannepre
ie      Zariadenia       -      POS      Ethernet,nosný ks EUR bez DPH / ks / mesiacEURbezDPH/ks/mesiac   |

PRS                    Sn ks1   uzlvanužívan ie zariadenia  -POS G        ,  nepreno    yieZariadenia-POSGPRS,mobilný
ks 1 14  EUR bez  DPH /  ks /mesiac

ks 1
EUR bez DPH / ks / mesiacužívan
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ZmmmflmsÉyÉHaEĹstme=±±g!±!a±±±±n±±±n±EŽĽSÉm

PODPISOVÁ STRANA

sídio:Goiianova93,9490iNitra,IČO:5i031884,zapísanávObchodnomregistriOkresnéhosúduNitra,oddieľ
Posc®m s.r.o,

Sro, vložka číslo:  43859/N, enmajl: jnft!@egsg2m±k

v me n e kto rej koná :                      IbnžgdýAzn:,:#r#n:#o,ná:ngiľoaág#el:,:äá::ižäkfaYd=špi::amtš:'nen ia
Marek Ralqrlai alebo iná, konateľom splnomocnená osoba

(ďalej ien „PosMovatel")

a

Obchodné meno/ názov:
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava , OravskýPdzámokč9

IčO:                        d  ,ctvoml

036 1 45 1 06

PaedDr. Mária Jagnešáková
Kona]úca prostľe  ni           .rFunkcia:

Riaditel'

(ďalej len „Partner")

dňa

(Poskytovatel|

V  Oravskom  Podzámku,  dňa

(Partner)

31.05.2
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