ZMLUVA na SERVIS SOFTVÉRU INFO-SYSTÉM
VSTUPENKY -Web On-line predaj
uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva") medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ:
Názov :
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
Sídlo:
Ul. 7.Pešieho pluku č.l, 949 01 Nitra
IČO:
36103004
DIČ:
2021467976
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Číslo účtu v tvare IB AN: SK73 8180 0000 0070 0031 1548
Zastúpený:
Mgr. art Martin Kusenda, riaditeľ
(ďalej len „objednávateľ“)
A

Zhotovíte!’:
Názov :
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie :
Číslo účtu v tvare IB AN:
Zastúpený :
(ďalej len „zhotoviteľ“)

ACE SYSTEM spol. s r.o.
Štiavnická 18, 949 01 Nitra
36556769
2021778110
SK2021778110
FIO banka a.s.
SK23 8330 0000 0023 0063 0935
Zdeno Bielik - konateľ

L Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je základná prevádzková podpora programu „Vstupenky - Web On
line predaj“ (ďalej ako „Program“) spočívajúca v zabezpečení poskytovania služieb, servisu,
údržby programu a v riešení drobných prevádzkových problém a drobné funkčné úpravy
v programe nevyžadujúce zmenu štruktúry databáz alebo logiky programu, resp. už
existujúcich funkcií.
2. V prípade, že rozsah servisných zásahov prekročí čas 2 hod prác alebo budú požadované
rozsiahlejšie úpravy alebo pridanie novej funkcionality do programu, tieto práce budú
fakturované samostatne podľa časovej a programátorskej náročnosti.
II. Čas plnenia

1. Dodávateľ uskutoční plnenie priebežne v celom rozsahu čl. 2 počas trvania zmluvy podľa
požiadaviek objednávateľa.
IlI.Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Napriek maximálne vyvinutému úsiliu, ktoré autor vyvinie na nastúpenie, resp. začatie
riešenia nahláseného servisného zásahu, aby bol odstránený čo najskôr, jeho rýchlosť

bude závislá podľa aktuálnych okolností, negarantuje jeho vyriešenie do nejakého
explicitne určeného času vzhľadom k tomu, že niektoré veci si môžu vyžadovať oveľa
náročnejšiu analýzu vzniknutej situácie a zároveň riešenie problému by nemalo vôbec
alebo len minimálne ovplyvniť aktuálnu funkčnosť programu a porušiť existujúce
väzby a vzťahy medzi jednotlivými súčasťami programu. Takisto nie je možné
ovplyvniť „vyššiu moč“ (napr. výpadok elektriny, nefunkčnosť internetu, porucha
lokálneho alebo sieťového hardvéru a pod.).
2. Pri odstraňovaní porúch aplikačného softvéru sa pod odstránením poruchy alebo
chyby systému rozumie úplné odstránenie poruchy alebo chyby.
3. Objednávateľ je povinný poskytnúť, resp. zabezpečiť Poskytovateľovi nevyhnutnú
súčinnosť pri odstraňovaní chýb.
4. Doba čakania na súčinnosť pri odstraňovaní chýb sa nezapočítava do celkovej doby
odstránenia poruchy.

IV. Cena

1. Paušálna cena za servis WEBOnLine-APV za kalendárny mesiac je stanovená
dohodou vo výške:
Cena bez DPH: 150,— €, slovom jednostopäťdesiat eur
Cena s DPH: 180,— €, slovom jednostoosemdesiat eur.

2. V prípade, že objednávateľ využije integrovaný platobný modul na Online platby,
k cene za servis WebOnLine-APV bude pripočítaná cena za spracovanie a vyúčtovanie
OnLine platieb za kalendárny mesiac podľa aktuálne platného cenníku za jednotlivé
položky a je stanovená dohodou.
3. Poplatky za spracované jednotlivé transakcie cez Online platby podľa bodu 2. budú
fakturované súhrnne 1-x mesačne samostatne a cena je stanovená dohodou.
V samostatnej prílohe bude detailný rozpis jednotlivých položiek.
4. Fakturovaná čiastka je s DPH v jej aktuálne platnej sadzbe určenej zákonom.

V. Platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli, že sa bude vystavovať sumárna faktúru 1-x mesačne.
V samostatnej prílohe bude detailný rozpis jednotlivých položiek
2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu na základe doručenej faktúry (doručenie faktúru aj
e-mailom na darina.branikovicova@sdn.sk alebo obchodne@sdn.sk ). Lehota splatnosti
faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia druhej zmluvnej strane pričom za deň plnenia
peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumu z účtu objednávateľa v prospech
účtu zhotoviteľa. Pokiaľ posledný deň lehoty splatnosti pripadne podľa slovenského kalendára
na deň pracovného voľna, pokoja alebo sviatok, ako deň plnenia peňažného záväzku bude
akceptovaný nasledujúci prvý pracovný deň.
3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov a súčasne
nasledovné:
- označenie, že ide o faktúru a číslo faktúry;
- IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie zmluvných strán vo formáte IBAN, zhodné
s bankovým spojením dohodnutým v tejto zmluve;
- Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania vystavovateľa faktúry;
- predmet fakturácie - druh dodanej služby;
- deň vystavenia faktúry, deň dodania služby a dátum splatnosti faktúry;

- fakturovanú sumu v €;
-pečiatku a podpis vystavovateľa faktúry.
4. Ak faktúra nebude obsahovať povinné náležitosti podľa tejto zmluvy, je objednávateľ
oprávnený vrátiť ju bez zaplatenia späť zhotoviteľovi na prepracovanie. Nová lehota
splatnosti začína plynúť odznova odo dňa doručenia opravenej faktúry.
5. V prípade omeškania s úhradou faktúry si zhotoviteľ môže uplatniť úrok z omeškania
podľa platnej legislatívy.
VI. Práva duševného vlastníctva

1/ Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi nevýhradnú, časovo neobmedzenú licenciu na územie
SR na všetky znalosti, zlepšenia a postupy, ktorú boli a budú vyvinuté pri poskytovaní služieb
v súvislosti s touto zmluvou ( ďalej ako „Know-How“).
2/ Odmena za udelenie licencie podľa predchádzajúcej vety je zahrnutá v paušálnej cene za
poskytovanie konzultačných služieb podľa tejto zmluvy, ktorú bude Objednávateľ platiť
počas trvania platnosti tejto zmluvy.
3/ Okamihom zaplatenia paušálnej ceny podľa predchádzajúceho bodu 2., prechádzajú všetky
vlastnícke a užívacie práva v plnom a neobmedzenom rozsahu Know-how na Objednávateľa.
Zmluvné strany sa dohodli, že okamihom ukončenia platnosti a účinnosti tejto zmluvy
Zhotoviteľ nie je oprávnený vyžadovať akékoľvek ďalšie plnenie od Objednávateľa.
VII. Platnosť a účinnosť zmluvy

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň
po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 zákona c. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v
znení neskorších predpisov.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.11.2020 do 31.10.2022
3. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných
strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a
očíslovaného dodatku k dohode odsúhlaseného a podpísaného oboma zmluvnými stranami.
4. Zmluvu je možné ukončiť písomnou formou k vzájomne dohodnutému dátumu.
Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu.
Výpovedná lehota je dvojmesačná a začína plynúť od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po
doručení výpovede druhou stranou.
VII. Záverečné ustanovenia
1/ Zmluvné vzťahy neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona
č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi právneho poriadku platného na území Slovenskej republiky.
2/ Táto dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
3/ Zmluvné strany prehlasujú, že si text tejto dohody riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu
a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli. Zmluvné prejavy sú dostatočne
zrozumiteľné, jasné a určité, zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto
dohody a na znak súhlasu ju schválili a podpísali.

V Nitre, dňa

Ä10.2020
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zhotoviteľ
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