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Zmluva o elektronk:kom usielaní faktúr zm .... vnim partnerom 

uzavretá v zmysle §269 ods. 2 zákona Č . 513/1991 Zb. Obchodný zák()IVI1t v znenf neskorších predpisov (ďalej 
len ..obdtodný dkonnrk") 

Tato Zmluva o o eIektrooidom zasielaní faktúr bola uzatvorená ni8Ie uvedeného dila medzi nasledujÚCimi 
zmluvnými stranami: 
PDskytovMeI': DATAlAN. iI. S. 

Gatvirniho 17/A 
821 04 Bratislava 
zastUpený: 
Ing. Michal KIačan 
člen pred,,,,,,,,,,,,,, 
Ita: 3S 810 731 
lc':: DPH : SK2020259175 
zapísaný v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, 
vložka Č. 2704/8 

Osoba oprávnená k podpisu zmluvy: 
Ing. Michal Klačan člen predstavenstva 
(ďalej len "Poskytovater) 

Mtsbt:á nemomk:a prof. 
MUDr. Rudolfa Korca, DRSC. ---953 34 ztaté Moravce 
zastúpený: Jl.I)r. Martin Cmrák 
riaditel' 
,c'::O: 17336015 
oJc'::: 2021059106 
Bankové spojenie: SlSP, a.s. 
tislo LÍ&l: 0232143908/0900 
Osoba oprávnená k. podpisu 
zmluvy: 
JUDr. Martin amrák, riaditer 
e--mallová adresa pre elektronickú 
fakturáciu: mnzm@sJovanet.sk 
(ďalej len "Objednávater') 

Každá zo zmluvných strán ďalej samostatne len ..zmluvná strana", všetky V'fŠŠle uvedené zmluvne strany ďalej 
spoloČne len .,ZmluvM !ItriIny". 

článok 1 
DellnIeIe 

l. Pojmy uvedené v písmene a) až g} tohto bodu tejto zmluvy ma,iU v celej zmluve význam, ktorý im je 
priradený v tomto čiánku zmluvy: 
a) ElektrvnlcU fald:úl1l - faktúra vyhotovená v elektrooldcej forme, ktorá ~ plnohodnotnou n~radou 

raktťwy v papierovej rorme. 
bl .·mellov6 ad,.. - e-mailová adresa Objednávatera wedená v tejto zmtuve ak!bo Objednávatel'om 

neskôr písomne oznámená PDskytovMeI'ovi najmenej 5 pr<K'OWI'fch dni pred OCInnost'OlI teJ;o zmeny. 
c) Iný nA,.. PoskytvnteI'a - akýkof'vek finanär( rá'ok Poskytovatda VOČI Objednávatef'ovi, ktorj 

vznikol OlI Z.ikIade Zmluvy, najmä, ale nie VÝIOCne úrok z ~I Zrnk.IVná pokuta a náhrada škody. 
d) PhMln. - akékot'vek plnenie, ktoré na základe Zmluvy Poskytovatef poskytuje Objednávatel'ovi. 
e) Odmena - odmena uhrádzaná Objednávatefom PoskytoYatel'OVi za plnenie dohodm.tá v Zmluve 

vrátane DPH. 
r) Zmluva - akékor'vek zmluva/zmluvy, ktoré sú uzavreté pred podpisom tejto zmluvy alebo po jej 

podpise medzi Poskytovatefom ako zmluvnou stranou poskytujúcou urČité Plnenie a Objednávaterom 
lIko zmluvnou stranou povinnou uhradiť Poskytovaterovl Odmenu. 

Č'nok 2 
Predmet zmluvy 

1. PodpISom tejto zmluvy Objednávater v zmysle § 75 ods. 6 zákona ~ . 222/2004 Z. l. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskoršrd1 predpisov uderuje Poskytovaterovl súhlas na to, aby mu Poskytovater 
vyúčtovával Odmenu a Iný nárok Poskytovatera Elektronickou raktúrou a PoskytovateT nadobúda oprávnenie 
vystavovať a zasielať Objednávatel'ovI Elektronickú faktúru ako vyúčtov2tnie za Plnenia poskytnuté 
ObjednávateTovi Poskytovatel'om na základe Zmluvy atalebo vyúZtovanle Iného nároku Pbskytovatera. 

2. Zmluvné strany sa zavarujú poskytovať SI akékol'vek plnenie podra tejto zmluvy bezodplatne. 
ČI;\nok 3 

ĎflIiIe uanovania 
1. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že Elektronická raktUra je plnohodnotnou nátndou fald.úy v 

papierovej forme. a že podpisanfm tejto ~ PoskytOVZlter nie je povInnY zasielať Objednávaterovi 
faktúry v papierovej forme. pre zamedzenie: pochybnostf, Poskytovater nie .te povinný EJetclronickú faktúru 
... pIsa( .. ~ _Kl<ým -.. _. <ISOIlIIJ1ého_. 

2. Elektronkti faktúra je v zmysle § 75 ods. 6 zákona Č. 222j2OO4 Z. z. O dani z pridanej ~ v zoeni 
neSI<MICh predpisov daňovým doIdadom. 

3. Zmluvné strany sa dohocti na tom, že doručenie Elek.tronidc:eJ faktúry na e-mailovú adresu Objednávatel'a 
považujú za predloženie a dor"lbrJie vyúčtovama za Objeclnivaterovl poskytnuté P!nenla a/aIebo 
vyúčtovania Iného nároku Poskytovatefa. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovater po nadotn.lOOlftÍ 
účinnosti tejto zmluvy nebude zasielať Objednávatercwi osobité výkazy Plnenf, ktor~ sú súčasťou 
Elektronickej faktúry, v papierovej podobe. 

Člänok4 
DoruCowrrie Elektronickej fJld:úry 

1. Poskytovater sa zaväzuje doručovať Elektronickú faktúru Objednávaterovi formou elektronickej pošty, a to 
nll emailovú adresu Objednávatera ako dokument PDF (s príponou · .pdf). 

2. Objednávater vyhlasuje, že má prístup k e-mailovej adrese a že sl je vedomý skutočnosti, že údaje 
sprisbJpnené mu v Elektronickej faktúre doručenej mu na e-mailovú adresu sú dôverné Informácie, ktoré je 
kafdá Zmluvná !o1rana povinná utajovať, okrem pripadov, ak je ich sprfstuptlenie tretej osobe vyžadované 
platnými právnymi p~pismi. 
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3. Elektronická faktúra sa považuje za doručenú v deň jej doručenia do e-mailovej schránky Objednávateľa . V 
prípade pochybností sa 8ektronlcká faktúra považuje za doručenú v pracovný deň nasledujúci po dni jej 
preukázateľného odoslania Objednávateľovi Poskytovaterom prostredníctvom elektronickej pošty na e
mailovú adresu. 

bánokS 
Povinnosti Objednávilteľil 

1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady a nebezpečenstvo: 
a) počitJč s pripojením na intemet, 
b) e-mailovú schránku s dostatočnou vornou kapacitou, 
c) prehliadač Acrobat Reader vo verzii 6.0 alebo novšej, 
ktoré sú potrebné na doručovanie Elektronických faktúr Objednávateľovi . 

2. Objednávateľ je povinný vopred písomne oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu, ktorá by mohla mať 
vplyv na doručovanie Elektronickej faktúru podra týchto podmienok. 

3. Objednávater sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 pracovných dní, oznámiť 
Poskytovateľovi, ak mu Elektronická faktúra nebola doručená v deň, v ktorý mu obvykle v predchádzajúcich 
mesiacoch bola doručená alebo v posledný deň lehoty, v ktorej mu mala byť podľa Zmluvy doručená. V 
prípade nesplnenia tejto oznamovacej povinnosti Objednávateľa nie je Poskytovateľ povinný preukazovať 
odoslanie takejto Elektronickej faktúry a táto sa považuje za doručenú v súlade s článkom 4 bodu. 3 tejto 
zmluvy. 

ČI.inok 6 
Vylúčenie zodpovednosti POSkytovilteľil 

1. Poskytovateľ nezodpovedá za porušenie dôvernosti informádí, ak k porušeniu došlo v dôsledku úniku 
dôvemých informácii z e-mailovej schránky priradenej k e-ma~ovej adrese Objednávateľa, alebo v dôsledku 
úniku z intemetovej aplikácie Objednávateľa. 

2. Poskytovater nezodpovedá za poškodenie údajov alebo neúplné údaje, kde poškodenie alebo neúplnosť 
údajov boli spôsobené poruchou na komunikačnej trase pri použití intemetu. 

3. Poskytovater nezodpovedá za škodu vzniknutú: 
al z dôvodu nekvalitného pripojenia Poskytovateľa do siete intemet, 
b) z dôvodu porúch vzniknutých na komunikačnej trase k Objednávateľovi, a/alebo 
c) v dôsledku akejkoľvek inej nemožnosti Objednávatera naviazať prísluYlé spojenie alebo prístup k 

internetu. 
člinok7 

Záverečn' ustanovenia 
1. Táto zmluva nadobúda platnost' a ÚČinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a uzatvára sa na 

dobu neurčitú. 
2. Touto zmluvou sa nahrádzajú akékoľvek iné dohody Zmluvných strán o fakbJrádí Plnení a Iných nárokov 

Poskytovate/'a obsiahnuté v akejkoľvek Zmluve. Táto zmluva sa považuje za dodatok k týmto Zmluvám. 
3. Ak nie je medzi Zmluvnými stranami dohodnuté Inak, túto zmluvu je možné meniť a dopíňať iba po 

vzájomnej dohode a so súhlasom oboch Zmluvných strán, a to vo forme očíslovaných písomných dcxlatkov 
k tejto zmluve, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, ak v tejto zmluve nie je 
uvedené inak. 

4. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že všetky práva a povinnosti z tejto zmluvy sa spravujú právnym 
poriadkom Slovenskej republiky, a to predovšetkým Oochcxlným zákonníkom. 

5. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú 
Zmluvné strany riešiť prednostne dohodou. V prípade, ak napriek tomu Zmluvné strany nedospejú k riešeniu 
vzniknutého sporu alebo situácie, ktorákoľvek Zmluvná strana sa môže obrátiť na príslušnú súd v Slovenskej 
republike v zmysle platných právnych predpisov. 

6. V prípade, ak niektoré z ustanovení tejto zmluvy je alebo sa stane neúplným, neplatným, neúďnným a/alebo 
nevykonateľným, nie sú tým dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy, pokiar z jeho povahy, obsahu alebo 
okolností, za ktorýCh bolo dOjednané nevyplýva, že ho nie je možné oddeliť od ostatného obsahu tejto 
zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto neúplné, neplatné, neÚČinné 
alebo nevykonaterné ustanovenie, takým úplným, platným, účinným a/alebo vykonaterným ustanovením, 
ktoré svojím obsahom najviac zodpovedá nahtádzanému ustanoveniu. 

7. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch s plamosťou originálu, pričom po 1 rovnopisoch otxlrží každá zo 
Zmluvných strán, 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a jej obsahu porozumeli, že je zmluva dostatočne určitá 
a zrozumiterná a že nebola podpísaná pod nátlakom alebo za zjavne nevýhodných podmienok. Zmluvné 
strany tiež vyhlasujú, že Ich zmluvná vorn05l' nie je ničím Obmedzet;, že zmluva zaklada právne povinnosti, 
ktoré sú závazné a môžu byť od nich vymáhané. ... 

o li 1-1 kCN.l/-9~ • I." ./Jnlf li __ , .......... 
za Ob) Vil ľil: V ...................... dnil ~'l .. " .. if.A" Vil~-~V_n • .r 

r..' o.:._.SKiI lemocnl~ ~.o""Au-.N.··" I I VI 
==-='~~:>:::-::o::::w.0':' ~'~o ~O dolfa Koro::a. DrSe.~;jjJl;; &21 ~4 Kl~:~J9~76 
Mestski namomica prof. MU~RudIII""" DRSc. DA~1.IM I:~PH . S 
JUDr. Martin Cimr.ik Ing. Michill KJilČlin 
riaditel' člen predstavenstvil 
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