ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY – PERISKOP PRE RIADITEĽOV ŠKÔL
uzatvorená podľa § ust. 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
(ďalej len „zmluva“)
uzatvorená medzi zmluvnými stranami:
Periskop s.r.o. – člen Komensky Group (ďalej len ako „Poskytovateľ“)
adresa sa na doručovanie: Park mládeže 630/1, 040 01 Košice
IČO: 50 774 336, DIČ: 2120464852, IČ DPH: neplatca DPH
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vl.č. 41017/V
štatutárny orgán: Ing. Slavomír Rybár, konateľ
IBAN: SK92 1100 0000 0029 4903 6498, email: info@periskop.sk
a
Názov organizácie: Obec Fričovce pre základná škola Fričovce, (ďalej len „Objednávateľ)
Sídlo: Fričovce 21, 08237, Fričovce
IČO: 327026
DIČ: 2020543107
Zastúpený (štatutár): PhDr. Ján Mikula - starosta
IBAN / číslo účtu:
email: zs.fricovce21@gmail.com
(Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej spolu len ako „Zmluvné strany“)
Článok I. Predmet Zmluvy
1. Predmetom Zmluvy je poskytovanie služby s názvom PERISKOP PRE RIADITEĽOV ŠKÔL prostredníctvom
online informačného portálu od 1.9.2019.
Článok II. Cena
1. Zmluvné strany sa dohodli, že výška odmeny Poskytovateľa za poskytovanie služby podľa tejto Zmluvy je
určená Cenníkom.
2. Objednávateľ' sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje Poskytovateľovi zaplatiť dohodnutú cenu podľa tejto
Zmluvy.
Článok III. Zľava
1. Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi jednorazovú zľavu pri podpise tejto Zmluvy, a to vo výške:
a) 100% z jednorazového Administratívneho poplatku,
b) 50% z Ročného predplatného,
c) 100% z poplatku za prístup na online Fórum riaditeľov.
Článok IV. Vyhlásenie
1. Objednávateľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými súčasťami Zmluvy, ktorými sú:
a) Všeobecné obchodné podmienky pre službu PERISKOP PRE RIADITEĽOV ŠKÔL s účinnosťou od
21.06.2019 (ďalej len ,,VOP“)
b) Cenník s účinnosťou od 21.06.2019 súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať.
Článok V. Záverečné ustanovenia
1. Všetky právne vzťahy vyslovene neupravené v Zmluve sa budú riadiť VOP, Obchodným zákonníkom a
ostatnými všeobecne záväznými predpismi, a to v tomto poradí.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné právne vzťahy súvisiace so Zmluvou sa budú spravovať podľa
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
3. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami. V prípade, ak je táto
Zmluva povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov, tak táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia; Zmluvné strany v
takomto prípade berú na vedomie a súhlasia so zverejnením tejto Zmluvy v plnom rozsahu.
4. Táto Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých po jednom obdrží každá zo Zmluvných strán.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu pred jej podpisom prečítali, obsahu porozumeli, je vyjadrením ich
slobodnej a vážnej vôle, neuzatvárajú ju v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju
vlastnoručne podpisujú.
V Košiciach, dňa
Poskytovateľ:

V Fričovce, dňa
Objednávateľ:

..............................................................
Periskop s.r.o. člen Komensky Group
Ing. Slavomír Rybár, konateľ

..............................................................
Objednávateľ
PhDr. Ján Mikula - starosta

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Periskop s.r.o. pre službu
PERISKOP PRE RIADITEĽOV ŠKÔL

Článok I
Výklad pojmov
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
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1.12
1.13
1.14
1.15
1.16

Na účely Zmluvy sa rozumie:
Administratívny poplatok – jednorazový poplatok za administratívny úkon vyhotovenia, spracovania a evidovania
Zmluvy.
Cena – odplata za poskytnutie služby PERISKOP PRE RIADITEĽOV ŠKÔL, ktorá pozostáva z Administratívneho
poplatku, Ročného predplatného a Poplatku za prístup na online Fórum riaditeľov, ktorých konečná kalkulácia je uvedená
v Cenníku.
Cenník – dokument, ktorý vydáva Poskytovateľ, v ktorom je uvedená výška alebo spôsob určenia výšky
Administratívneho poplatku, Ročného predplatného, Poplatku za prístup na online Fórum riaditeľov.
Obchodný zákonník – zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Objednávateľ - každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzavrela Zmluvu a zaviazala sa ju plniť.
Online Fórum riaditeľov – virtuálne miesto, na ktorom sú zhromaždené a zverejnené príspevky používateľov.
PERISKOP PRE RIADITEĽOV ŠKÔL – online informačný portál určený riaditeľom škôl, prostredníctvom ktorého
môže Objednávateľ získať informácie potrebné k zabezpečeniu riadneho chodu a fungovania školy.
Poskytovateľ – osoba, ktorá zabezpečuje poskytnutie služby PERISKOP PRE RIADITEĽOV ŠKÔL.
Používateľský účet – používateľské rozhranie na webovej stránke, ktoré slúži na prístup k službe PERISKOP PRE
RIADITEĽOV ŠKÔL.
Predmet plnenia zmluvy – poskytovanie služby s názvom PERISKOP PRE RIADITEĽOV ŠKÔL prostredníctvom
online informačného portálu.
Ročné predplatné – objednanie služby po dobu 12 kalendárnych mesiacov.
Škoda – akákoľvek ujma na majetku Poskytovateľa, bez ohľadu na to, či spočíva v poškodení, zmenšení alebo v
obmedzení zväčšenia majetku Poskytovateľa.
Všeobecné obchodné podmienky (VOP) – časť obsahu Zmluvy, na ktoré Zmluva odkazuje, ktoré sú pre Zmluvné strany
záväzné, a ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
Webové sídlo – webová (internetová) stránka Poskytovateľa www.periskop.sk.
Zmluva – Zmluva o poskytovaní služby – PERISKOP PRE RIADITEĽOV ŠKÔL uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 a nasl.
Obchodného zákonníka, ktorá odkazuje na tieto Všeobecné obchodné podmienky.
Zmluvné strany – jednotné označenie pre Poskytovateľa a Objednávateľa.

Článok II
Predmet Zmluvy
2.1
2.2

Zmluvou sa Poskytovateľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi službu PERISKOP PRE RIADITEĽOV ŠKÔL podľa
podmienok Zmluvy a VOP.
Objednávateľ sa zaväzuje a je povinný zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú Cenu za predmet plnenia zmluvy podľa
podmienok Zmluvy, Cenníka a VOP.

Článok III
Cena
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Cena za poskytnutie služby PERISKOP PRE RIADITEĽOV ŠKÔL pozostáva z Administratívneho poplatku, Ročného
predplatného a Poplatku za prístup na online Fórum riaditeľov.
Cena je určená Cenníkom Poskytovateľa.
Objednávateľ je povinný zaplatiť Poskytovateľovi Cenu na základe vystavenej faktúry v lehote splatnosti uvedenej na
faktúre.
Zaplatením Ceny sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet Poskytovateľa.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu Cenníka. Zmenu Cenníka Poskytovateľ oznámi Objednávateľovi zverejnením
nového Cenníka na svojom webovom sídle.
V prípade, ak sa Poskytovateľ stane platcom dane z pridanej hodnoty (DPH) je oprávnený zvýšiť Cenu uvedenú v Cenníku
o sadzbu DPH vo výške príslušnej sadzby dane v danom čase, pričom uvedené zvýšenie Ceny sa nepovažuje za zmenu
Cenníka.

Článok IV
Práva a povinnosti zmluvných strán
4.1

4.2

Poskytovateľ:
4.1.1 je povinný umožniť prístup Objednávateľovi k službe PERISKOP PRE RIADITEĽOV ŠKÔL, a to prostredníctvom
jeho používateľského účtu.
4.1.2 je oprávnený zrušiť používateľský účet v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy.
Objednávateľ:
4.2.1 je povinný zaplatiť Cenu za poskytnutie služby PERISKOP PRE RIADITEĽOV ŠKÔL podľa podmienok tejto
Zmluvy, VOP a Cenníka.
4.2.2 je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných na prístup do jeho používateľského účtu a berie
na vedomie, že Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti.
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4.2.3 je povinný zdržať sa konania, ktorým by došlo k porušeniu povinností podľa Zmluvy, ktoré sú uvedené najmä
v článku IV VOP.
4.2.4 resp. osoba, ktorej umožní Objednávateľ používanie používateľského účtu je povinná zdržať sa akéhokoľvek
konania na online fóre riaditeľov, ktoré by malo znaky urážlivého, hanlivého, osočujúceho alebo inak
dehonestujúceho správania sa a správania, ktoré by znižovalo dôstojnosť a vážnosť tohto fóra. Za porušenie tejto
povinnosti zodpovedá Objednávateľ.

Článok V
Ukončenie zmluvy
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to v trvaní 12 mesiacov.
Zmluvu je možné ukončiť dohodou Zmluvných strán, alebo odstúpením.
Zmluva zaniká odstúpením ktorejkoľvek Zmluvnej strany od Zmluvy, a to v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy
druhou Zmluvnou stranou.
Podstatným porušením Zmluvy zo strany Objednávateľa sa rozumie a) omeškanie Objednávateľa so zaplatením Ceny
o viac ako 60 dní; b) porušenie povinností uvedených v Článku IV bod 4.2.2 a 4.2.4 VOP.
Podstatným porušením Zmluvy zo strany Poskytovateľa sa rozumie nedostupnosť služby PERISKOP PRE RIADITEĽOV
ŠKÔL po dobu viac ako 14 dní, t.j. nemožnosť prihlásenia sa do používateľského účtu bez zavinenia Objednávateľa.
Odstúpenie je účinné doručením druhej Zmluvnej strane.
Žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená túto Zmluvu ukončiť pred uplynutím doby, na ktorú sa uzatvára, a to
jednostranným prejavom vôle. Zmluvné strany sa dohodli, že ak žiadna zo Zmluvných strán písomne neoznámi druhej
Zmluvnej strane najmenej
14 dní pred uplynutím dojednanej doby trvania tejto Zmluvy, že viac nemá záujem na jej
ďalšom trvaní, táto Zmluva sa automaticky predlžuje za tých istých podmienok, ako bola dojednaná, a to o ďalších
12 mesiacov.

Článok VI
Záverečné ustanovenia
6.1

6.2
6.3

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami. V prípade, ak je Zmluva povinne
zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, tak Zmluva nadobúda účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia; Zmluvné strany v takomto prípade berú na vedomie a súhlasia so zverejnením tejto
Zmluvy v plnom rozsahu.
Tieto VOP vydáva Poskytovateľ s účinnosťou od 21.06.2019 a sú záväzné pre všetky Zmluvy uzatvorené odo dňa ich
účinnosti.
Odchylné dojednania v Zmluve majú prednosť pred znením VOP.

Všeobecné obchodné podmienky Periskop s.r.o. pre službu PERISKOP PRE RIADITEĽOV ŠKÔL

Strana 2/2

Cenník Periskop pre riaditeľov škôl
Periskop pre riaditeľov škôl
Počet žiakov Objednávateľa
do 100 žiakov
od 100 do 150 žiakov
od 150 do 200 žiakov
nad 200 žiakov

Cena za ročné predplatné Periskop pre riaditeľov
škôl
12 €
24 €
36 €
48 €

Periskop pre riaditeľov škôl – Administratívny poplatok
Administratívny poplatok jednorazový

9€

Poplatok za prístup na online Fórum riaditeľov
Fórum riaditeľov na 12 mesiacov

9€

Nie sme platcami DPH. Ceny sú uvedené bez DPH.
Cenník je platný od 21.6.2019
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