
Ev. číslo: C RZ-49-03-2022-SK

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register
zm!úv

uzavretá podl'a ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 51311991 Zb. Obchodný zákonník,
v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,Obchodný zákonník")

Galileo Corporations. r.o.
so sídlom Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda
tčo atl92941,
DlČ,,2023788745
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, odd.: Sro., vl.č. 37937lT
bankové spojenie: Tatra banka, a.s. č.účtu 2928896173/íí00
za ktorú koná Jana Fašangová , na základe plnej moci zo dňa 27 .4.2O2O
(d'alej v texte zmluvy len ako ,,Poskytovatel"')

a

obec Dolné semerovce
so sídlom : Dolné Semerovce 163, 935 85 Dolné Semerovce
tčo: oogoogoa
DlČ.2O21o20639
jednajúci : Milan Rafael, starosta obce
kontaktný email: obec@dolne-semerovce,sk
(d'alej v texte zmluvy len ako ,,Objednávatel"')

uzatvárajú túto zmluvu

l. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluv y je závázok Poskytovatel'a vyrobit' a sprevádzkovat' pre
Objednávatel'a prepojenie zmlúv z modulu Faktúry, zmluvy a objednávky z www.dolne-
semerovce.sk stránok na Centrálny register zmlúv(d'alej len ,,prepojenie zmlúv na CRZ"),
Ďalej sa Poskytovatel'zavázuje zaistit' bezchybnú prevádzku službyprepojenia zmlúv na CRZ
a technickú podporu. Tomu zodpovedá povinnost'Objednávatel'a zaplatit'za tieto poskytnuté
služby nižšie stanovenú odmenu.

ll. Práva a povinnosti strán

2.1 . Poskytovate|' sa zavázuje do 1 mesiaca od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
zabezpečit' O bj ed n ávate l'ovi p re poj e n i e zm l úvn a C RZ

2.2. Poskytovatel' sa zavázuje zabezpečit'Objednávatel'ovi po dobu účinnosti tejto zmluvy
riadnu prevádzku prepojeniazmlúv na CRZ vrátane technickej podpory,
2.3. Objednávatel' je povinný platit' Poskytovatel'ovi riadne a včas dohodnutú cenu.
2.4. Objednávatel' sa zavázuje poskytnút' Poskytovatel'ovi všetku súčinnost' potrebnú na

plnenie povinností Poskytovatel'a podl'a tejto zmluvy.
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lll. Cena a jej splatnost'

3.1 . Cena za výrobu služby prepojenia zmlúv naCRZ podl'a tejto zmluvy je 390,- € bez DPH.
3.2. Cena za zabezpečenie prevádzky a technickej podpory za prepojenie zmlúvna CRZ na

'1 rok je 135,_€ bez DPH (d'alej len,,ročný poplatok").
3.3. Objednávatel' je povinný zaplatit' Poskytovatel'ovi dohodnutú cenu podl'a článku 3.1. na

základe faktúry so splatnost'ou 14 dní odo dňa jej vystavenia, ktorú je Poskytovatel'
oprávnený vystavit'Objednávatel'ovi najskór ku dňu sprevádzkovania služby prepojenia
zmlúv na CRZ

3,4. Objednávatel' je povinný platit' Poskytovatel'ovi ročný poplatok podl'a článku 3,2. dopredu
vždy na nasledujúci rok na základe faktúry so splatnost'ou 14 dní odo dňa jej vystavenia,
pričom faktúru na ročný poplatok za príslušný rok je Poskytovatel' oprávnený
Objednávatel'ovi vystavit' vždy najskór ku dňu, ktorý sa svojim označením zhoduje s
dňom, v ktorom došlo ku spusteniuslužby prepojenia zmlúv na CRZ.

3.5, Poskytovatel'si vyslovene dojednáva možnost'každoročnej úpravy ceny za
poskytovanie služieb podl'a tejto zmluvy, nazáklade zverejnenia priemernej ročnej miery
inflácie za uplynulý rok, Úprava ceny je vždy platná najskór ku dňu doručenia
Oznámenia Poskytovatel'a Objednávatel'ovi.

ly . záv erečné ustanoven ia

4.1 . Táto zmluva je dojednaná na dobu neurčitú.
4.2. Táto zmluva nadobúda platnost' dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnost' dňom,

kedy bude prepojenie zmlúv na CRZObjednávatel'ovi spustené.
4.3. Obe strany móžu túto zmluvu vypovedat' bez udania dóvodov, najskór však po uplynutí
doby 1 roka odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Výpovedná doba je 3 mesiace a začína
plynút' prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoved'zmluvy
doručená druhej strane.
4.4.ráto zmluva je spísaná v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane
po jednom vyhotovení.
4,5. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robit'po dohode zmluvných strán vo forme
písomného dodatku.
4.6. Táto zmluva avzt'ahy z nej vyplývajúce sa riadia právnym poriadkom Slovenskej
republiky, najmá príslušnými ustanoveniami zákon a č. 8912012 Zb., Občiansky
zákonník, v znení neskorších predpisov.

V Čiernej Vode dňa 9.3.2022 v?.!.qn...r2n'4ana ,/0, 3 lalz-
Gallleo Coporatbn s.r.o.
Úiena Voda 4S8
92506 čbmsVoda
okres Gdanta
Éo: qzts?941

DlČ:202378874§
tč ppxl slt 20t37o&ag

Strana 2 (celkom 2)


