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Zmluva o užívaní zariadenia  
- POSCOM č.  
 
 
uzavretá v zmysle §663 až 723 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení nesk. 
predpisov medzi: 

 

Poscom s.r.o. 

sídlo: Golianova 93, 949 01  Nitra, IČO: 51 031 884, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, 

oddiel Sro, vložka č.: 43859/N, IBAN: SK71 0900 0000 0051 3399 7847, IČ DPH: SK2120569418 

e-mail: info@poscom.sk, tel.č.: 0905 802 802 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

a 

 (ďalej len „Partner“)  

 

Zariadenie: 

Typ Zariadenia Nájomné za 1 ks Počet ks Nájomné spolu 

A920 GPRS/ WiFi, mobilný       

S920 GPRS, mobilný         
S920 WiFi, mobilný       

S800 SSL, neprenosný       

Predchádzajúci poskytovateľ POS  bez terminálu       :  

Pokladničné riešenie pre eKasu  Kompakt 3v1 – 25 €/mesiac  

Poznámka 
 

Poplatok za CHDU – 50 € jedno-rázovo 

 

*uvedené sumy nájomného  sú sumami bez DPH, ku ktorým bude účtovaná suma DPH v zmysle príslušných všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 

 

 
I. Predmet zmluvy 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje prenechať Partnerovi do užívania Zariadenie za účelom prevádzkovania Zariadenia 

v Prevádzkarni a jeho používania v súlade s touto zmluvou. 
2. Partner sa zaväzuje uhrádzať Poskytovateľovi nájomné a poplatky.  

 
II. Všeobecné obchodné podmienky a sadzobník poplatkov 

1. Na vzájomný právny vzťah Poskytovateľa a Partnera založený touto zmluvou sa vzťahujú Všeobecné obchodné 
podmienky – POSCOM 2 k Zmluve o užívaní zariadenia – POSCOM (ďalej len „VOP-POSCOM“) v znení účinnom v deň 

účinnosti tejto zmluvy vrátane ich zmien, doplnení či nahradení novými všeobecnými obchodnými podmienkami po  
dni účinnosti tejto zmluvy a Sadzobník poplatkov – POSCOM 2 k Zmluve o užívaní zariadenia – POSCOM (ďalej len 

              

Obchodné meno/názov:   Oravská galéria v Dolnom Kubíne  

Adresa sídla/miesta podnikania:   Hviezdoslavovo námestie 1690/11,  026 01 Dolný Kubín 
Korešpondenčná adresa:   
IČO:   36145050 
IČ DPH/DIČ:   2021442071 
Zapísaná v:   zriaďovacia listina č. 2002/71 zo dňa 1.4.2002 
Oddiel/vložka:   
Konajúca prostredníctvom:   Mgr. et Mgr. Michal Čajka, PhD. 
Funkcia:   riaditeľ 

Telefón:   043/ 586 3212 

E-mail:   orgaldk@vuczilina.sk / ekonomog@vuczilina.sk 

IBAN:   SK57 8180 0000 0070 0048 0034 
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„Sadzobník – POSCOM“) v znení účinnom v deň účinnosti tejto zmluvy vrátane jeho zmien, doplnení či nahradení 

novým sadzobníkom poplatkov po dni účinnosti tejto zmluvy. 
2. Partner podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že bol so znením VOP -POSCOM a so znením Sadzobníka - POSCOM 

oboznámený, že s ich znením bez výhrad súhlasí a že znenie VOP -POSCOM a znenie Sadzobníka - POSCOM prevzal 
pri podpise tejto zmluvy od Poskytovateľa. 

 
III. Nájomné a poplatky 

1. Partner je povinný uhrádzať Poskytovateľovi nájomné za prenechanie Zariadenia do užívania za každý aj začatý 
kalendárny mesiac užívania Zariadenia podľa typu Zariadenia vo výške uvedenej v  záhlaví tejto zmluvy, a to za 

každý jeden kus užívaného Zariadenia.  
2. Partner je povinný uhrádzať Poskytovateľovi poplatky, pričom druh, spôsob vyčíslenia a splatnosť jednotlivých 

poplatkov sú uvedené v Sadzobníku poplatkov - POSCOM. 
3. V prípade, ak celková suma transakcií uskutočnených prostredníctvom zariadenia, ktoré je platobným terminálom za 

kalendárny mesiac bude nižšia ako 1.350,- EUR, uplatní sa poplatok za nedostatočné využitie platobného t erminálu 

vo výške 6,- EUR bez DPH mesačne, ku ktorému bude uplatnená DPH podľa príslušného všeobecne záväzného 
právneho predpisu v účinnom znení (v prípade 20% DPH 7,20 EUR s DPH).  

4. Poplatok za nedostatočné využitie sa nevzťahuje na pokladničné riešenie pre eKasu.  
 

IV. Záverečné ustanovenia 
1. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami, ak neurčuje iný 
zmluvný dokument inak (napr. objednávka). V prípade, ak vzhľadom na postavenie Partnera je táto zmluva povinne  

zverejňovanou zmluvou, táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy. Na platnosť jej zmien alebo dodatkov je potrebná 

písomná forma. 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený touto zmluvou sa spravuje ustanoveniami § 663 až § 723 

zák.č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ustanoveniami zák. č.513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov a ďalších právnych predpisov účinných v Slovenskej republike. 

4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej nasledujúce prílohy: 
Príloha č.1: Zoznam Prevádzkarní  

Príloha č.2: Všeobecné obchodné podmienky – POSCOM 2 a Sadzobník poplatkov – POSCOM 2 
Zmena, doplnenie, zrušenie alebo nahradenie novým znením ktorejkoľvek z vyššie uvedených príloh k tejt o  zmluve  

nie je skutočnosťou, ktorá by vyžadovala uzavretie písomného dodatku k tejto zmluve. V zmluvnom vzťahu 
založenom touto zmluvou sa však bude uplatňovať nové znenie prílohy k tejto zmluve.  

5. Partner uzavretím tejto zmluvy vyhlasuje a potvrdzuje, že súhlasí, aby tretia osoba zabezpečujúca spracovanie 
Transakcie uskutočnenej na Zariadeniach užívaných Partnerom na základe tejto zmluvy, sprístupnila Poskytovateľovi 

všetky informácie o Transakcii uskutočnenej na Zariadeniach užívaných Partnerom na základe tejto zmluvy 
a súčasne Partner udeľuje Poskytovateľovi súhlas so sprístupnením uvedených informácií o  Transakcii uskutočnene j 

na Zariadeniach užívaných Partnerom na základe  tejto zmluvy osobe určenej Poskytovateľom. 
6. Partner podpisom tejto zmluvy a oboznámením Poskytovateľa so svojou e -mailovou adresou potvrdzuje svoj súhlas s 

vydávaním a doručovaním elektronickej faktúry vyhotovovanou Poskytovateľom v zmysle príslušných všeo becne 
záväzných  právnych predpisov v prípade rozhodnutia Poskytovateľa o vyhotovovaní a doručení elektronickej faktúry 

pre Partnera. 
7. Poskytovateľ je oprávnený postúpiť všetky svoje práva a pohľadávky z tejto zmluvy ako aj previesť všetky svoje 

povinnosti a záväzky z tejto zmluvy na tretiu osobu a to aj bez súhlasu Partnera, pričom Poskytovateľ uvedené 
postúpenie práv a pohľadávok ako aj prevod povinností a záväzkov oznámi Partnerovi. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že svoju vôľu v tejto zmluve prejavili slobodne  a vážne, určite a zrozumiteľne, že  zmluva 

nebola uzatvorená za nápadne nevýhodných podmienok, s jej obsahom súhlasia po prečítaní bez výhrad, doplnkov a 
iných zmien a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.  

9. Partner uzavretím tejto zmluvy udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím identifikačných a kontaktných údajov 
Partnera a jeho prevádzkarní tretej osobe za účelom plnenia predmetu tejto zmluvy.  

10. Partner súhlasí/nesúhlasí so zasielaním reklamných a marketingových informácií od Poskytovateľa a partnerov 
Poskytovateľa podieľajúcich sa na plnení predmetu tejto Zmluvy.  

 
 

V .............................., dňa ………………      V .............................., dňa ……………… 
 

 
....................................................................                ......................................................... 

Mgr. Marek Braun splnomocnenec Ing. Adriána Šveca,     
konateľa spoločnosti Poscom s.r.o. 

 
 

....................................................................... 
Mgr. Michal Rezák, konateľ spoločnosti Poscom s.r.o.  

 
 

Nitre
27.11.2020 Dolnom Kubíne 20.11.2020

podpísané v. r. podpísané v. r.


