
Zmluva o Doskytovaní služieblpokladničný systém
čl

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

Poscom s,r.o,
sídlo:  Golianova  93,  949  01  Nitra,  IČO:  51031884,  zapísaná  v Obchodnom  registri  Okresného súdu  Nitra,  oddiel:
Sro, vložka číslo:  43859/N,  e-mail:  info@Doscom.sk
v mene ktore] koná :                      Thnžgd.ýT:,#03ľj:n:%,ná%nátiLľ##e[:,:bóAdťľígHrd=šp#:amt3kn,a

Marek Rakyta alebo iná, konateľom splnomocnená osoba

(ďalej len „Poslqrtovater)

a

Obchodné meno/názov: Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava

Adresa sídla/miesta podnikania: Oravský Podzámok 9, 027 410ravslqí Podzámok

Korešpohdenčná adresa: Oravský Podzámok 9, 027 410ravský Podzámok

36145106ICO:
2021437913IC DPH/DIC:

Konajúca prostredníct`/om : PaedDr. Mária Jagnešáková

Funkcia: riaditeľ

Telefón: 043/5816119

E.mail: ekonom@oravskemuzeum.sk

IBAN: SK40 81800000007000481213

(d'alej len „Partner")

uzavreli nasledovnú Zmluvu o poskytovaní služieb -Pokladhičný systém.

1'
Predmet zmluvy

Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť poskytovanie Služieb Partnerovi v rozsahu uvedenom v Objednávke.
Partner sa zaväzuje uhrádzať Poskytovatel'ovi Cenu vyčíslenú podl'a  rozsahu poskytovaných Služieb,
Partner  uzavretím  tejto  zmluvy  vyjadruje  súhlas  s tým,  aby  Spracovatel'  transakcii',  ktoú je  definovaný  vo
Všeobecných obchodných  podmienkach, v mene a  na  účet Partnera  uhradil  Poskytovatel'ovi Cenu dohodnutú
podľa   tejto  zmluvy   a na   uvedený   účel   použil   peňažné   prostriedky,   ktoré   má   Spracovateľ  za   realizáciu
Transakcie  uhradiť  Partnerovi  v zmysle  Zmluvy  o akceptácii  platobných  kariet  uzavretej  medzi  Partnerom  a
Spracovateľom.    Partner   uzavretím   tejto   zmluvy   udel'uje   Spracovatel'ovi   plnomocenstvo   na   vykonanie
všetkých  úkonov  potrebných  na  úhradu  Ceny  Poskytovateľovi  v zmysle .tohto  bodu,  pričom  plnomocenstvo
sa  udeľuje  na  obdobie  účinnosti  tejto  zmluvy.  Ak Spracovatel'  neuhradi' Cenu  Poskytovateľovi  v  mene  a  na
účet  Partnera  v zmysle tohto  bodu,  Cenu je  povinný  uhradiť  Poskytovateľovi  samotný  Partner.  Ak  nie je vo

š:r:g:esc.nýs;dh,.ombcvh:išT#:hp6o2d67:%;ksat::;:,:é:e|:áóäa#ai:r:g:Včaetät:Te;eu:b,:ta,sE?'ô:noo4ž3g'3:ž'z::#t;
obchodnom  registri  vedenom  Mestským  súdom  v  Prahe,  oddiel  C,  vložka  244453,  konajúca  na  Slovensku

3::g:sdkäĺ#8/mB,SSV3o|Jeó4oBrrgaa,ľs,|Zaavcan:JN:::#e=l.o,b|aéo:a5yomoe|nob3gir,.%p,,g::á:'Z.abčcnhá.dz[%žiar,egs,ostr:í:iTnon;

3ft?án#,:#rmmg,[ag3',aĽao:,#k;;vF,3;v|`:,žaknads3koál6r:Bu(gí:tä:apáosó,bq:2an!aieábk?aä:s.p.or'áť:gnías#apdauy;`r:
finančný dohl'ad,  Island,  so sídlom  Katrinartuni  2,105Reykjavik, a oprávnená  na Slovensku a  zaregistrovaná
v  registri  zahraničných bánk  poskytujúcich  cezhraničné  služby  v slovenskej  republike,  ktorý  vedie  Národná
banka  Slovenska  (ďalej  ako ,,Saltpay").

11.

Všeobecné obchodné podmienky a Cenník

1,       Na  vzájomný  právny  vzťah  Poskytovatel'a  a  Partnera  založený  touto  zmluvou  sa  v súlade  s ustanovením  §
273  0bchodného  zákonni'ka   vzťahujú  Všeobecné  obchodné  podmienky  -   Pokladničný  systém   k  Zmluve
o poskytovaní  služieb  -  Pokladničný  systém   (d'alej   len  ,,VOP-PS``)  v znení  účinnom  v deň   účinnosti  tejto
zmiuvy  vrátane   ich  zmien,  doplnení  či   nahradení  novými  všeobecnými  obchodnými   podmienkami   po  dni
účinnosti  tejto  zmluvy a Cenni'k -  Pokladničný systém  k Zmluve  o  poskytovani' služieb -  Pokladničný systém
(ďalej   len   ,,Cenni'k~PS``)   v znení  účinnom   vdeň   účinnosti   tejto   zmluvy  vrátane  jeho   zmien,   doplnení  či
nahradení novým sadzobníkom  poplatkov po dni účinnosti tejto zmluvy.
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2.       Partner podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že bol so znenĺm vop-Ps a so zneni'm cenni'ka -Ps oboznámený,
že  s  ich  znením  bez  výhrad  súhlasí  a  že  znenie  VOP-PS  a znenie  Cenníka  -  PS  prevzal  pri  podpise  tejto
zmluvy od  Poskytovatel'a a to v znení aktuálnom ku dňu  podpísania tejto zmluvy.

3.       Partner  podpísaním  tejto  zmluvy  potvrdzuje,  že  sa  so  znením VOP  a Cenníkom  účinnými  ku  dňu  uzavretia
zmluvy  riadne  oboznámil,   s  ich  obsahom   súhlasí  a zaväzuje  sa   ustanovenia  VOP  a Cenníku  dodržiavať.
Partner zároveň  berie  na  vedomie  a súhlasi'  s tým,  že  zmena,  doplnenie,  zrušenie  alebo  nahradenie  novým
zneni'm  VOP  a  Cenníka  jednostranným  úkonom  Poskytovatel'a  nie  je  skutočnosťou,  ktorá  by  vyžadovala
uzavretie  písomného  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.
Záverečné ustanovenia

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

2.       Táto  zmluva   nadobúda   platnosť  a účinnosť  dňom  jej   podpi'sania  obidvoma   zmluvným   stranami,  ak  sa
zmluvné  strany  nedohodli  inak.  V pri'pade,  ak  vzhl'adom   na  postavenie  Partnera  je  táto  zmluva   povinne
zverejňovanou   zmluvou,   táto   zmluva   nadobudne   platnosť   dňom   jej   podpísania   obidvoma   zmluvnými
stranami  a  účinnosť  dňom  nasledujúcim  po  dni  zverejnenia  tejto  zmluvy  v  zmysle  príslušných  všeobecne
záväzných právnych  predpisov.  Na  platnosť jej zmien alebo dodatkov je potrebná  písomná forma.

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

4.       Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  práva,   pohl'adávky,   záväzky  alebo  povinnosti  vyplývajúce  z  tejto  zmluvy
prechádzajú v celom  rozsahu  na  právnych nástupcov zmluvných strán.

5.       Partner  uzavreti'm  tejto  zmluvy  vyhlasuje  a  potvrdzuje,  že  súhlasi',  aby  Spracovatel'  transakcií  ako  tretia
osoba zabezpečujúca  spracovanie Transakcie uskutočnenej  na Zariadeniach  užívaných  Partnerom  na základe
tejto   zmluvy,   sprístupnila   Poskytovatel'ovi   všetky   informácie   o Transakcii   uskutočnenej   na   Zariadeniach
uži'vaných    Partnerom    na   základe   tejto   zmluvy   a  súčasne   Partner   udeľuje   Poskytovatel'ovi   súhlas   so
sprístupneni'm   uvedených   informácií  o Transakcii   uskutočnenej   na   Zariadeniach   užívaných   Partnerom   na
základe tejto zmluvy osobe určenej  Poskytovatel'om.

6.       Partner podpisom tejto zmluvy a  oboznámením  poskytovatel'a  so svojou e-mailovou adresou  potvrdzuje svoj
súhlas    s   vydávaním    a    doručovanĺm    elektronickej    faktúry   vyhotovovanej    Poskytovatel'om    v   zmysle
príslušných všeobecne záväzných  právnych  predpisov v pri'pade  rozhodnutia  Poskytovatel'a o vyhotovovaní a
doručení elektronickej faktúry pre Partnera.

7.       Poskytovateľ je  oprávnený  postúpiť všetky  svoje  práva  a  pohl'adávky 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  pohl'adávok ako aj  prevod  povinností a  záväzkov oznámi Partnerovi.

8.       Partner  nie je  oprávnený  postúpiť alebo  previesť svoje  práva,  záväzky alebo  pohl'adávky vyplývajúce alebo
vzniknuté z tejto zmluvy na tretiu osobu  bez súhlasu  Poskytovatel'a.

9.       Partner  berie  na  vedomie  a  súhlasí  s  tým,  že  v  prípade  ak  Partner  bude  mať  voči  Poskytovatel'ovi  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 je najmenej zabezpečené,  inak záväzku  najskôr splatného,  pričom  plnenie
sa  vždy  započíta  najprv  na  pri'slušenstvo  a  až  potom  na  istinu.  Uvedené  platí aj  v tom  prípade,  ak  Partner
alebo iná osoba  pri  poskytnutí plnenia  určí peňažný záväzok, ktoú poskytnutým  plneni'm  plní.

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

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

12.     Partner  uzavretím  tejto  zmluvy  udel'uje/neudeľuje*   Poskytovateľovi  súhlas  so  zasielaním   reklamných
a  marketingových      informácií      Partnerovi      Poskytovateľom      a obchodnými      partnermi      Poskytovateľa
podieľajúcich sa  na  plnení predmetu tejto Zmluvy.

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

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

15.    Zmluvné strany vyhlasujú,  že svoju vôľu v tejto zmluve  prejavili  s]obodne a vážne,  určite a  zrozumitel'ne,  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

Objednávka - Pokladničný systém čl

k Zmluve o poskytovaní služieb - Pokladničný systém   č.
(d'alej  len "Zmluva"),  uzavretej  medzi  nasledujúcim  Partnerom:

Obchodné meno/názov:IčO:Konajúcaprostredhíct\/om : Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava
36145106

PaedDr. Mária Jagnešáková

Funkcia: riaditeľ

a spoiočnosťou Poscom s.r.o., sídlo:  Golianova 93, 949 01  Nm, ičo:  51 031 884, zapísaná v obchodm registri
okresného súdu  Nitra,  oddiel:  Sro, vložka číslo:  43859/N,  e-mail:  info@Doscom.sk, ako  Poskytovateľom.

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

šDecifikácia  Doložkv merná iednotka množstvo iednotková cena

používanie  Systému  -  základné  funkcionality ks EUR bez DPH / ks / mesiac

Program u  Lite

pou-ži'vanie  Systému  -  základné  funkcionality ks EUR bez DPH / ks / mesiacEURbezDPH/ks/mesiac

Programu  Lite+

používanie  Systému  -  základné  funkcionality ks
Proqram u  Business

používanie          Systému          -          doplnková Prevádzkareň EUR bez DPH /Prevádzkareň/mesiac

funkciopouž,'vanalita skla  ové hospodárstvo
nie         Systému         -         doplnková Prevádzkareň EUR bez DPH /Prevádzkareň/mesiac

funkcionalita  OneMenu

používanie         Systému         -         doplnková ks EUR bez DPH / ks /  mesiac1

funkcionalita  mobilný  čašník  na   1   ks  tabletu
s uhloppoužívar.ečkou  displeia  5`` alebo 8``

nie          Systému          -          doplnková ks EUR bez  DPH /  ks /  mesiac2

funkcionalita      mobilný      čašník      na      1      ks
zariadeužívani nia  PAX A920  (All-in-One)

e   Vybavenia   -   1   ks   zariadenia   PAX ks EUR bez DPH / ks / mesiac

A920  (užl'vaniAll-in-One   vrátane SIM  karty
e  Vybavenia  -  1  ks  čítačka  čiarových ks EUR bez DPH / ks / mesiacEURbezDPH/ks/mesiac

kódov
užívanie    Vybavenia     -     1     ks     pokladničná ks
zásuvka
užívanie       Vybavenia       -       1        ks       tablet ks EUR bez DPH / ks / mesiac

s uhlopužívani riečkou displeia  5`` s puzdrom
e     Vybavenia      -      1      ks     tablet     s ks EUR bez DPH / ks / mesiac

uh'Opr ečkou displeia 8`` s puzdrom
užívan e     Vybavenia     -      1      ks     tablet     s ks EUR bez DPH / ks / mesiac

uhlopr čkou displeia  10`` so stoianomVybavenia-1kstablet     s
užíVan ks EUR bez DPH / ks / mesiac

uh'Opr ečkou displeia  14`` so stojanom
uzlpri Vanpoi e   Vybavenia   -   1   ks   tlačiareň   s  LANnĺm ks EUR bez DPH / ks / mesiac

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

s Bluetooth  pripoiením
užívanie     Vybavenia     -     1     ks     zákaznícka ks EUR bez DPH / ks / mesiac

obrazovka  s uhlopriečkou displeia  10``
uzlVan ie   Vybavenia   -    1   ks   obrazovka   do ks EUR bez DPH / ks / mesiac

kuchyne  s uhlopriečkou  displeia  22``
užívannepre ie      Zariadenia       -       POS      Ethernet,nosný ks EUR bez DPH / ks / mesiac

užĺvan ie Zariadenia  -  POS GPRS   neprenosny ks EUR bez DPH / ks / mesiac

užívanie  Zariadenia  -  POS GPRS,  mobilný ks 3 10 EUR bez DPH / ks /mesiac

užívanie  Zariadenia  -  POS WiFi,  mobilný ks EUR bez  DPH / ks / mesiac
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užívanie    virtuálneho    POS    (Softpos    aleboT ks EUR bez DPH / ks / mesiac

GP   om)POZNÁMKA*:

EEÁNO /  NiEE  3

Uviesť,    Či     ide    ozmluvu,     ktorá     podlieha
Poskytovatel'om              vyhlásenej              akcii,
marketingovej     kampani     alebo     osobitným
podmienkami.    Ak    nie    je    uvedené    inak,osobitnýmipodmienkamisúpodmienky,

Pozn:   Zmena typu pos na PAX A920GPRS
ktoré     vylučujú      ustanovenia      upravu]uce
povinnosť   Partnera   zaplatiť   poplatok  podľačlánku111bodspi'sm.b)ac)Cenníka-

Pokladničný systém.

2.   Partner  vyhlasuje  a  podpisom  tejto  Objednávky  potvrdzuje,  že   Partner  má   uzavretú  Zmluvu  o spracovani'
transakcií   pre   Transakcie   uskutočnené   v Prevádzkarňach   Partnera   s nasledovným   subjektom   v postavení
Spracovateľa:

a)§±°opa;4P2a#án5tžS.r.o.tSoSídlomVolšinách626/80,Strašnice,iooooprahaio,Českárepubiika,
D3

b)     Saltpay llB hf. so sídlom Ármúli 30,  ios Reykjavík, Islandská republika,         E  3

3.   Táto Objednávka-Pokladničný systém v celom  rozsahu  ruší a  nahrádza Objednávku-Pokladničný systém č .......
4

3  uplatňujúce sa začiarknuť
4 ak sa neuplatňuje, prečiarknuť
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Pľíloha č. 2 Zoznam prevádzkarní

k Zmluve o poskytovaní služieb -Pokladničhý systém č,

Názov obchodného miesta:
Adresa:

psČ:
Mesto:

Otváracia doba:
Popis činnosti:

Kód MCC/sektor:

Kontaktná osoba:
Funkcia=

Telefón:

E-mail:

Typ zariadenia:

TID:

Názov obchodného miesta:
Adresa:

psč:
Mesto:

Otváracia doba:
Popis činnosti:

Kód MCC/sektor:

Kontaktná osoba:
Funkcia:

Telefón:

E-mail:

Typ zariadenia:

TID:

Názov obchodného miesta:
Adresa:

psč:
Mesto:

Otváľacia doba:

Popis činnosti:

Kód MCC/sektor:

Kontaktná osoba:
Funkcia=

Telefón:

E-mail:

Typ zariadenia:

TID:

Oravský hrad Oravská lesná železnica

Oravský hrad 1 Tanečník 45 5

027 41 029 57

Oravský Podzámok Oravská Lesná

Pon.-Ned.,  8:30-17:00 Pon.-Ned., 9:00-17:00

Umenie a galérie Umenie a galérie

Mgr. Miroslava Muĺnová Martina Michalicová

marketingový pracovni'k pokladnĺk

043/5816152 043/5524891

informacie@oravskemuzeum.sk pokladnaolz@oravskemuzeum.sk

PAX A920GPRS -2ks PAX A920GPRS -2ks
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Príloha č. 2 Zoznam prevádzkarní

k Zmluve o poskytovaní služieb -Pokladhičný systém č.

Názov obchodného miesta:
Adľesa:

psč:
Mesto:
Otváracia doba:
Popis činnosti=

Kód MCC/sektor:

Kontaktná osoba:
Funkcia:

Telefón:

E-mail:

Typ zariadenia:

TID:

Názov obchodného miesta:
Adresa=

psč:
Mesto:
Otváľacia doba:

Popis činnosti:

Kód MCC/sektor:

Kontaktná osoba:
Funkcia:

Telefón:

E-mail:

Typ zariadenia:

TID:

Názov obchodného miesta:
Adresa:

psč:
Mesto:

Otváracia doba:
Popis činnosti:

Kód MCC/sektor:

Kontaktná osoba:
Funkcia:

Telefón:

Elmail:

Typ zariadenia:

TID:
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Zmluva o Ľ}oskvtovaní služieb -PokladhičnÝ systém

PODPISOVA STRANA

Poscom s.r.o.
sídlo:  Golianova  93,  949  01  Nitra,  IČO:  51031884,  zapi'saná v Obchodnom  registri  Okresného súdu  Nitra,  oddiel:
Sro, vložka číslo:  43859/N, e-mail:  míQ@poscom.sk

v m e n e kto reJ ko n á :                        ::žgdýAzn:,::ao:r#n::?Vkáo,ná:nsaat:,oai:::el:,:Lá::i žgkiavd:cšpi::amt3:,n e n i a

Marek Rakyta alebo iná, konatel'om splnomocnená osoba

(d'alej len „Poskytovater`)

a

Obchodné meno/názov:Ičo:Konajúcaprostredníct`rom : Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava
36145106

PaedDr. Mária Jagnešáková

Funkcia: riaditel,

(ďalej len ,,Paitner")

Vdňa V Oravský Podzámok dňa 27.07.2022
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(Poskytovateľ) (Partner)


