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ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 44/2018 
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami: 

 
Obchodné meno: IOC s.r.o.               
sídlo: Prúdová 21/2894 , 040 01 Košice 
IČO: 46 097 953 
DIČ: 2023226293 
IČ DPH: SK2023226293 
štatutárny orgán: Ing. Rudolf Horváth, konateľ 
 
(ďalej len „Poskytovateľ“) 

a 
Obchodné meno: Obec Hurbanova Ves 
Prevádzka:  Hurbanova Ves 48, 925 25 Hurbanova Ves 
IČO:  00305995 
DIČ: 2021006669 
IČ DPH: SK2021006669 
štatutárny orgán:  Ing. Ľubomír  Petrák, CSc., starosta obce Hurbanova Ves 
 
(ďalej len „Prevádzkovateľ“) 
 
( v zmluve Poskytovateľ a Prevádzkovateľ ďalej len „zmluvné strany“). 

 
Článok I. 

Predmet zmluvy 
 

1. Poskytovateľ je obchodná spoločnosť zaoberajúca sa softvérovým poradenstvom a poskytovaním 
softvéru. 

2. Prevádzkovateľ je maloobchodná spoločnosť prevádzkujúca predajne potravín a prípadne rôzneho 
doplnkového sortimentu. 

3. Poskytovateľ a Prevádzkovateľ sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy s cieľom zavedenia nového 
komplexného systému umožňujúceho Prevádzkovateľovi automatické objednávanie tovarov 
dodávaných Poskytovateľom.  

4. Zmluvné strany sa dohodli na vzájomnej spolupráci podľa podmienok stanovených touto zmluvou, 
pričom základný rámec spolupráce spočíva v nasledovnom predmete tejto zmluvy:  
a) Poskytovateľ dodá a sprevádzkuje softvérové riešenie na elektronické objednávky tovaru. 
b) Poskytovateľ dodá a sprevádzkuje softvérové riešenie na návrh automatickej objednávky tovaru. 
c) Poskytovateľ dodá a sprevádzkuje softvérové riešenie na elektronický import „letákových akcií“ od 

spoločnosti FRESH s.r.o. 
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d) Poskytovateľ dodá a sprevádzkuje softvérové riešenie na elektronický import faktúr od spoločnosti 
LABAŠ s.r.o. 

e) Poskytovateľ dodá a sprevádzkuje softvérové riešenie na elektronický import nových skladový 
kariet v prípade objednávky tovaru Prevádzkovateľom prostredníctvom softvéru od Poskytovateľa. 

f) Poskytovateľ sa zaväzuje zaškoliť personál prevádzkovateľa vopred stanovenom termíne a to jeden 
krát bezplatne. Dodatočné zaškolenie bude spoplatnené na základe cenovej ponuky Poskytovateľa. 

g) Poskytovateľ sa zaväzuje udržiavať softvérové riešenie funkčné a dostupné v prípade problémov 
môže Prevádzkovateľ kontaktovať Poskytovateľa telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 
hod.  ako aj kedykoľvek prostredníctvom emailu na emailovú adresu ioc@ioc.sk bezplatne. 

h) Poskytovateľ sa zaväzuje udržiavať softvérové riešenie funkčné a dostupné v prípade technických 
problémov sa Poskytovateľ zaväzuje k náprave v pracovných dňoch a to najneskôr do 48 hodín od 
nahlásenia výpadku, pričom za nahlásenie výpadku sa považuje zaslanie emailu na adresu 
ioc@ioc.sk.  

i) Poskytovateľ nezodpovedá za nesprávne generovanie návrhu automatických objednávok v prípade: 
- Prevádzkovateľ  nenastavil poprípade zle nastavil vstupné parametre 

nutné ku generovaniu návrhu automatickej objednávky. 
- Skladové množstvo v informačnom systéme Prevádzkovateľa 

nezodpovedá reálnemu stavu skladu Prevádzkovateľa 
- Číselník skladových kariet  Prevádzkovateľa nie je udržiavaný 

a neobsahuje všetky nutné parametre. 
j) Prevádzkovateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za činnosť podľa písm. a) až h) tohto 

ustanovenia dohodnutú odplatu špecifikovanú v bode 6 tohto článku zmluvy. 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že Prevádzkovateľ je na účely realizácie tejto Zmluvy povinný poskytnúť   

Poskytovateľovi, zabezpečujúcej inštaláciu, prevádzkovanie a údržbu softvéru podľa písm. a) až i) bodu 
4 tohto článku zmluvy  všetku potrebnú súčinnosť za účelom vytvorenia podmienok na plnenie predmetu 
tejto zmluvy. 

6. Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci v rámci predmetu tejto zmluvy za odplatne. Prevádzkovateľ sa 
zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi odplatu v nasledovnej výške: 
a) Za splnenie predmetu tejto zmluvy uvedeného v písm. a) až h)  bod 4 tohto článku zmluvy odplatu 

vo výške 30,00 EUR bez DPH mesačne / jedna prevádzka Prevádzkovateľa. Pričom odplata sa skladá 
z nasledujúcich položiek:  

1.) Cena za softvérové riešenie dodané Poskytovateľom vo výške 30 EUR 
bez DPH mesačne / jedna prevádzka Poskytovateľa. 
 

Odplata je splatná na základe faktúry Poskytovateľa, vystavenej v súlade s touto zmluvou, v lehote 
15 dní odo dňa jej vystavenia. Poskytovateľ sa zaväzuje vystaviť faktúru Prevádzkovateľovi do 5 dní 
odo dňa skončenia kalendárneho mesiaca za ktorý sa faktúra podľa tejto zmluvy vystavuje. 
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Článok II. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú plniť si svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy odborne, kvalitne a v 

dohodnutej lehote. 
2. Zmluvné strany  sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení predmetu tejto zmluvy 

a navzájom sa budú včas informovať o všetkých skutočnostiach potrebných pre ich spoluprácu podľa 
tejto zmluvy, najmä vzájomne si oznamovať všetky zmeny a dôležité okolnosti. 

3. Prevádzkovateľ je povinný plne dodržiavať všetky práva a povinnosti vyplývajú z príslušných licenčných 
podmienok k softvérovým riešeniam poskytnutých podľa tejto zmluvy, ktoré sú poskytnuté 
Poskytovateľom Prevádzkovateľovi pri podpise tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto licenčných 
podmienok zo strany prevádzkovateľa, plne zodpovedá za spôsobenú škodu. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadne dáta získané Poskytovateľom podľa tejto zmluvy v rámci systému 
automatického objednávania tovarov týkajúce sa najmä informácií o tovarov budú spracovávané 
Poskytovateľom, pričom Poskytovateľ je oprávnený spracovávaním a uchovávaním týchto údajov 
poveriť aj tretiu osobu. Prevádzkovateľ s týmto postupom výslovne súhlasí. 

 
Článok III. 

Doba platnosti a zánik zmluvy 
 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
2. Zmluvu možno ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej 

strany, pričom výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac a začína plynúť prvého dňa v kalendárnom 
mesiaci bezprostredne nasledujúceho po kalendárnom mesiaci v ktorom bola výpoveď druhej zmluvnej 
strane doručená. 

3. V prípade ukončenia tejto zmluvy akýmkoľvek spôsobom, je Prevádzkovateľ povinný vrátiť všetko 
softvérové vybavenie Poskytovateľovi ktoré obdržal podľa tejto zmluvy a zdržať sa jeho ďalšieho 
využívania  
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Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy budú vykonávané formou písomných a očíslovaných dodatkov, 
podpísaných obidvoma zmluvnými stranami. Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy vykonané v inej forme 
nebudú pre zmluvné strany záväzné. 

2. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia všeobecne 
záväznými právnymi predpismi SR, najmä Obchodným zákonníkom. 

3. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. 
4. Zmluva je spísaná v 2 vyhotoveniach rovnakej právnej sily. Každá zo zmluvných strán obdrží jedno   

vyhotovenie. 
5. Ak akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy bude vyhlásené za neplatné alebo neuplatniteľné na príslušnom 

súde Slovenskej republiky, takéto vyhlásenie nebude mať vplyv na účinnosť a/alebo uplatniteľnosť 
ďalších ustanovení tejto Zmluvy a zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby ho nahradiť príslušným 
platným ustanovením. 

6. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej text im je zrozumiteľný, jeho význam 
zrejmý a určitý, Zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a neuzavreli ju pod nátlakom ani za inak  
nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

 
 
 
 
V .....................................  dňa  
  
 
 
 
 
 
___________________________    __________________________ 
         IOC s.r.o.                Obec Hurbanova Ves 
       Ing. Rudolf Horváth, konateľ                  Ing. Ľubomír  Petrák, CSc.   
 
 


