VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY ZVEREJŇOVANIA
DOKUMENTOV NA PORTÁLI
www.uradne.sk
I.

Výklad pojmov
1. Registrácia je vyplnenie a odoslanie registračného formulára nachádzajúceho sa na
internetovej stránke www.uradne.sk.
2. Registráciou dochádza k uzatvoreniu zmluvy o zverejňovaní dokumentov medzi
poskytovateľom a záujemcom podľa dole uvedených podmienok (ďalej len „zmluva“).
3. Záujemcom je: osoba, ktorá vyplní a odošle údaje o sebe prostredníctvom internetovej
stránky www.uradne.sk poskytovateľovi.
4. Poskytovateľom je: wbx, s.r.o., so sídlom Ostrovského 2, 040 01 Košice, IČO: 46 530 622,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 29272/V.
5. Zmluva o zverejňovaní dokumentov je uzatvorená ako nepomenovaná zmluva podľa § 269
ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
6. Načítanie dokumentov je proces prenosu elektronickej podoby príloh dokumentu vo
formátoch pdf, rtf, odt z počítača záujemcu do internetovej stránky www. uradne.sk
7. Dokumentom je jeden záznam v databáze na internetovej stránke www.uradne.sk,
ktorého prílohou je 0, 1 alebo 2 súbory vo formáte pdf, rtf, odt načítaný záujemcom
prostredníctvom internetovej stránky www.uradne.sk.

II.

Účel a predmet zmluvy
1. Záujemca a poskytovateľ uzatvárajú zmluvu za účelom zverejnenia dokumentov v súlade
so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
2. Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť záujemcovi počítačový systém na
zverejnenie dokumentov prostredníctvom internetovej stránky www.uradne.sk za čo sa
záujemca zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú odmenu.

III.

Zverejňovanie dokumentov
1. Záujemca získa pri registrácii html kód, prostredníctvom ktorého sa budú zverejňovať
dokumenty na webovom sídle záujemcu. Umiestnenie html kódu do webového sídla
záujemcu zabezpečuje záujemca na základe pokynov poskytovateľa.
2. Zverejňovanie dokumentov uskutočňuje záujemca, a to tak, že prostredníctvom
internetovej stránky www.uradne.sk načíta požadované dokumenty v elektronickej podobe.
Z tohto dôvodu zodpovedá záujemca aj za čitateľnosť a úplnosť zverejnených dokumentov.
3. Poskytovateľ nezabezpečuje načítanie dokumentov a nijakým spôsobom do neho
nezasahuje.
4. Poskytovateľ vytvoril automatizovaný počítačový systém, na základe ktorého sa obsah
načítaných dokumentov zverejní na internetovej stránke www.uradne.sk.
5. V prípade, že záujemca nemá webové sídlo, je na účely zverejnenia dokumentov podľa
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám webovým sídlom záujemcu
internetová stránka www.uradne.sk.

IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť záujemcovi počítačový systém na zverejnenie

dokumentov záujemcom, a to prostredníctvom webového sídla záujemcu ako aj
prostredníctvom internetovej stránky www.uradne.sk.
2. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah dokumentov zverejnených záujemcom, vyhradzuje si
však právo odstrániť dokument z internetovej stránky www.uradne.sk v prípade, že
dokument bude mať vulgárny, hanlivý, pornografický, násilný obsah a jeho zverejnenie
nebude v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
3. Poskytovateľ nezodpovedá za dočasnú nedostupnosť a nefunkčnosť internetovej stránky
www.uradne.sk, ktorá je spôsobená vyššou mocou, zásahom tretej osoby alebo
poskytovateľom pripojenia internetu, ktorý zabezpečuje pripojenie internetovej stránky
www.uradne.sk.
4. Poskytovateľ sa zaväzuje odstrániť prípadnú nefunkčnosť a chyby internetovej stránky
www.uradne.sk neodkladne po ich zistení.
5. Záujemca nesie zodpovednosť za zverejnené dokumenty a poskytovateľ nezodpovedá za
škodu, ktorá vznikne tretej osobe v súvislosti so zverejneným dokumentom záujemcom.
6. Záujemca má právo zverejniť dokumenty na internetovej stránke www.uradne.sk.
7. Záujemca sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú odmenu.
V.

Odmena
1. Záujemca sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi odmenu podľa aktuálne platného cenníka.
2. Každý balík služieb obsahuje počet dokumentov, ktoré môže záujemca zverejniť v priebehu
kalendárneho roka, v ktorom sa registroval.
3. Záujemca sa zaväzuje zaplatiť za objednaný balík služieb na základe faktúry, ktorá mu bude
doručená v elektronickej podobe na jeho emailovú adresu uvedenú pri registrácii.
Poskytovateľ má právo na odmenu hneď po uzatvorení zmluvy.

VI.

Uzatvorenie novej zmluvy
1. V prípade vyčerpania objednaného počtu zverejnených dokumentov podľa zvoleného
balíka v príslušnom roku, má záujemca právo zverejniť ďalšie dokumenty, pričom
zverejnením dokumentu nad rámec objednaného balíka uzatvára novú zmluvu za podmienky,
že objednaným balíkom služieb je program 1 (ďalej len „nová zmluva“). Záujemca má však
právo zmeniť si objednaný balík služieb. Zverejnením dokumentu nad rámec objednaného
balíka služieb súhlasí záujemca s uzatvorením novej zmluvy.
2. Zverejnením dokumentu záujemcom po uplynutí doby trvania zmluvy uzatvára záujemca
novú zmluvu, za rovnakých podmienok ako predchádzajúcu zmluvu. Záujemca má právo
zmeniť si objednaný balík služieb.
3. Ustanovenie ods. 2 tohto článku zmluvy platí v prípade, že záujemca zverejní dokument v
dobe do 2 mesiacov po zrušením predchádzajúcej zmluvy.

VII.

Trvanie a zánik zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu zverejnenia celého počtu dokumentov z balíka služieb,
ktoré si záujemca objednal najdlhšie však do konca kalendárneho roka, v ktorom sa záujemca
registroval. Toto ustanovenie platí aj v prípade uzatvorenia novej zmluvy podľa čl. VI. zmluvy.
2. Zrušiť zmluvu je možné dohodou zmluvných strán alebo odstúpením v prípade, že zmluvná
strana porušuje povinnosti podľa zmluvy, najmä ak záujemca nezaplatí riadne a včas
dohodnutú odmenu a ak poskytovateľ nezabezpečuje funkčnosť internetovej stránky
www.uradne.sk.
3. V prípade zrušenia zmluvy zanikajú práva a povinnosti podľa zmluvy a poskytovateľ má
právo vymazať všetky dokumenty záujemcu načítané na internetovej stránke www.uradne.sk

po uplynutí doby 2 mesiacov od zrušenia zmluvy.
VIII.

Záverečné ustanovenia
1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť vyššie uvedené podmienky.
2. Odoslaním registračného formulára umiestneného na internetovej stránke www.uradne.sk
potvrdzuje záujemca, že si prečítal vyššie uvedené zmluvné podmienky, rozumie ich obsahu a
na znak súhlasu s nimi ich potvrdzuje odoslaním registračného formulára.

