
 
Zmluva o poskytovaní prístupu do aukčného prostredia č. KP SR/ 01 

Zmluva o poskytovaní prístupu 

do aukčného prostredia, verzia 2010.01 

č. KP SR/01 

podľa § 269 ods. 2 Obch. zákonníka 

1.1   Klient: 
 

Sídlo: 

V zastúpení: 

ICO: 

DIČ: IČ 

DPH: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

Kontaktná osoba 

zodpovedná za realizácie aukcií: 

E-mail: 

Telefón: 

E-mail pre zasielanie prístupových 
údajov do aukcií: 

Kontaktná osoba zodpovedná 
za úhradu faktúr: 

Telefón: 

E-mail pre zasielanie elektronických 
faktúr: 

T  

Zmluvné strany 

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky 

Hodžovo nám. č.l, 810 00 Bratislava 

Ing. Zuzana Grancová 

riaditeľka odboru ekonomiky a správy majetku 

30 845 157 

2020851085 

xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxx 

JUDr. Vladimír Chvostík 

vladimir.chvostik@prezident.gov.sk 

02/57888189 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

p. Renáta Brndíarová 

02/57888110 

 

1.2 Poskytovateľ: 

Právna forma: 

Registrácia: 

Sídlo: 
V zastúpení: 
IČO: 
DIČ: 
ÍČ DPH : 
Bankové spojenie 

Číslo účtu : 
Telefón: 
Fax: 

Kontaktná osoba: 
Kontakt: 

Lazár Consulting, s. r. o. 
spoločnosť s ručením obmedzeným 

zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1. 
oddiel Sro, vložka Č.16688/B 

Klariská 10, 811 03 Bratislava 

RNDr. Maroš LAZÁR, konateľ spoločnosti 
35740175 

2020270593 

SK 2020270593 

Tatra banka, a.s. Bratislava 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

02/546 416 01 

02/544 316 67 

Igor Šuhaj 
suhaj@lacon.sk 
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II. Predmet 

zmluvy 

2.1   Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie služby, prostredníctvom ktorej je klientovi umožnená 
realizácia elektronickej aukcie. 

m. 
Prístup klienta 

3.1 Po doručení podpísanej zmluvy poskytovateľovi, odošle poskytovateľ klientovi prístupové údaje 
pre vstup do aukčného prostredia. 

3.2 Prístupové údaje budú klientovi Zaslané elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v či. 1. tejto 
zmluvy v bode „E-mail pre zasielanie prístupových údajov do aukcií". 

3.3 Systém bude na túto e-mailovú adresu zasielať automaticky aj všetky informácie týkajúce sa 
priebehu a výsledkov aukcií. 

IV. 

Spôsob a rozsah plnenia zmluvy 

4.1 Miestom plnenia zmluvy je hostingové centrum. 

4.2 Služba umožňuje vzdialený prístup, cez Internet, k aukčnému prostrediu. 

4.3 Podmienky a spôsob používania aukčného prostredia sú uverejnené na internetovej stránke 
poskytovateľa (ďalej len www.internet-e-aukcie.sk). 

4.4 Používateľmi aukčného prostredia je klient a ním oslovení účastníci elektronickej aukcie. 
Prihlasovanie používateľov do aplikácie je kontrolované a chránené. 

4.5 Poskytovateľ poskytuje službu nepretržite. 

V. Práva a povinnosti 
poskytovateľa 

5.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby klientovi na základe tejto zmluvy. 

5.2 Poskytovateľ zabezpečuje zodpovedajúcu údržbu a rozvoj aukčného prostredia. 

5.3 Poskytovateľ má právo vykonávať formálne a funkčné zmeny v aukčnom prostredí. 

5.4 Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené neodbornou obsluhou klienta a porušením 
návodov a postupov, uverejnených na www.internet-e-aukcie.sk. 

5.5 Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné škody súvisiace s prerušením poskytovania služby z 
dôvodu poruchy na zariadeniach ostatných dodávateľov (výpadok elektrickej energie, výpadok 
technického zariadenia) alebo z dôvodu zásahu vyššej moci (živelná pohroma, prírodná 
katastrofa, a podobne). 

5.6 Poskytovateľ nezodpovedá za nastavenie a obsah objednaných aukcií klientom. 

VI. Práva a povinnosti 
klienta 

6.1        Klient má právo využívať služby aukčného prostredia. 
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6.2 Klient má právo realizovať v aukčnom prostredí neobmedzený počet elektronických aukcií 
v neobmedzenom čase, počas platnosti tejto zmluvy. 

6.3 Klient sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi za poskytnuté služby riadne a včas dohodnutú 
cenu. 

6.4 Klient má vo svojom záujme udržiavať v tajnosti prístupové mená a heslá voči tretím osobám. 
Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené prístupom neoprávnených osôb do aukčného 
prostredia v mene klienta. 

6.5 Klient zodpovedá za obsah objednaných aukcií a taktiež za archiváciu ich výsledkov. 

6.6 Klient zodpovedá za svoje technológie a zariadenia, ktoré sú používané pre spojenie s 
aukčným prostredím. 

6.7 Klient je   povinný   písomne   oznámiť   poskytovateľovi   akúkoľvek   zmenu,   týkajúcu   sa 
kontaktných údajov uvedených ¥ či. I tejto zmluvy. 

VIL Cena a platobné 
podmienky 

7.1 Poskytovaná služba podľa tejto zmluvy bude klientovi   fakturovaná na konci kalendárneho 
mesiaca, ak v ňom došlo k objednaniu aspoň jednej aukcie. 

7.2 Jednotková cena za objednanie jednej elektronickej aukcie je 10,00 € bez DPH. Celková cena 
bude fakturovaná podľa počtu objednaných aukcií. 

7.3 DPH bude fakturovaná v súlade so zákonmi platnými v čase fakturácie. 

7.4 Splatnosť faktúr je 14 dní od dátumu vyhotovenia faktúry. Za deň úhrady faktúry sa považuje 
dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu klienta v prospech účtu poskytovateľa. 

7.5 Zmluvné strany sa dohodli, že faktúry za realizované služby bude poskytovateľ zasielať 
klientovi poštou. Keďže systém elektronických aukcií vytvára iba elektronické faktúry, bude 
poskytovateľ k celkovej mesačnej cene navyše fakturovať manipulačný poplatok  8,00 € bez 
DPH. 

 

7.5 Ak je klient  s platbou v omeškaní alebo  zaplatí dohodnutú cenu len čiastočne, poskytovateľ 
má právo prerušiť poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy do času, pokiaľ klient dlžné 
čiastky uhradí. 

7.6 V prípade omeškania klienta s úhradou faktúry, má poskytovateľ právo mu účtovať úrok z 
omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy, za každý deň omeškania odo dňa splatnosti 
vystavenej faktúry. 

VIII. Ostatné 
dojednania 

8.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

8.2 Zmluva môže  byť ukončená dohodou zmluvných  strán  alebo jednostrannou výpoveďou 
zmluvy. 

8.3 Každá zo zmluvných strán môže podať druhej zmluvnej strane výpoveď zo zmluvy bez 
uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť od prvého dňa mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

8.4 Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno vykonávať len písomnou dohodou zmluvných strán vo 
forme očíslovaných dodatkov ku zmluve, ktoré sa stanú nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
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IX. Záverečné 
ustanovenia 

9.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

9.1 Poskytovatel' súhlasí so zverejnením tejto zmluvy v súlade so zákonom č.546/2010 Z. z., 
ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

9.3 Zmluva je vyhotovená v  troch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis dostane poskytovatel' 
a dva     rovnopisy dostane klient. 

9.4 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluve porozumeli, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni, ani 
za inak jednostranne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú podpisom. 

v Bratislave dňa: 9.2.2011 v Bratislave dňa: 14.02. 2011 

 

- 
   

 

 

za poskytovateľa za klienta 


