Zmluva o členstve a prístupe na Portál
uzavretá v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „Obchodný zákonník“) a
Všeobecnými obchodnými podmienkami Poskytovateľa (ďalej len „VOP“) medzi zmluvnými stranami :
(ďalej len „Zmluva“)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poskytovateľ: INTOM, s.r.o.
So sídlom : 080 01 Prešov, Raymanova č. 9
IČO : 50 293 320
DIČ :
Registrácia : zapís. v OS BA I, v odd. Sro, vložka č. 110894/B
Spoločnosť konajúca prostredníctvom : Tomáš Majerčák – konateľ spoločnosti
Webové sídlo : www.justitor.sk
e-mailová adresa : justitor@justitor.sk
Bankové spojenie:
IBAN: SK7483300000002001231854
(ďalej len „Poskytovateľ“)
a
Člen klubu: Obec Šindliar
So sídlom : Šindliar 144, Obec Šindliar 082 36 Lipovce, SK
IČO :
DIČ :
IČ DPH :
Spoločnosť konajúca prostredníctvom : Ing. František Sedlák
(ďalej len „Člen“)
(spolu aj ako „zmluvné strany“)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Čl. I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava podmienok členstva Člena v Klube Justitor (ďalej aj „Klub“) a
vymedzenie vzájomných práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z členstva Člena v Klube Justitor.
2. Na základe tejto Zmluvy a za splnenia podmienok v nej uvedených je Člen oprávnený :
a) vykonávať činnosti Člena, na ktoré ho oprávňuje táto Zmluva a VOP,
b) podávať Poskytovateľovi žiadosti a príkazy na služby špecifikované v tejto Zmluve a vo VOP,
c) vstúpiť do Portálu – www.justitor.sk a tento riadne využívať.
3. Člen má povinnosť platiť Poskytovateľovi poplatok za prístup na Portál – www.justitor.sk vo výške
zodpovedajúcej cene balíka služieb, ktorý si Člen vybral, v súlade s touto Zmluvou a VOP a Člen je povinný

zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú odplatu za prístup na Portál.
4. Poskytovateľ poskytuje svoje služby Členovi za podmienok a spôsobom upraveným v tejto Zmluve a VOP.
5. Súčasťou zmluvného vzťahu upraveného touto Zmluvou sú aj VOP vydané Poskytovateľom v zmysle
ustanovenia § 273 Obchodného zákonníka. Aktuálne znenie VOP je zverejnené v sídle Poskytovateľa a v
elektronickej podobe na webovom sídle Poskytovateľa. Člen vyhlasuje, že sa s VOP oboznámil, zaväzuje sa
VOP dodržiavať a berie na vedomie, že Poskytovateľ je oprávnený VOP meniť spôsobom uvedeným vo VOP.
Čl. II.
Vznik členstva
1. Členstvo v Klube Justitor vzniká nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy.
2. Nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy vzniká aj účastníctvo Člena v systéme „Justitor“.
3. Poskytovateľ bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy zaregistruje Člena v informačnom systéme,
umožní mu informačný systém za podmienok uvedených v tejto Zmluve a VOP používať.
4. Podmienkou registrácie Člena do evidencie Klubu Justitor je registrácia identifikačných údajov Člena,
podpísanie tejto Zmluvy, pristúpenie k VOP a zaplatenie odplaty Členom v prospech Poskytovateľa za prístup
na Portál, za podmienok stanovených touto Zmluvou.

Čl. III.
Práva a povinnosti Člena
1. Člen je oprávnený čerpať služby a Poskytovateľovi zadávať príslušné žiadosti o čerpanie služieb vyplývajúce
mu z členstva v Klube v súlade s touto Zmluvou a VOP.
2. Rozsah služieb poskytovaných podľa tejto Zmluvy a VOP, spôsob a forma podávania žiadostí a ich štruktúra
sú uvedené v tejto Zmluve a vo VOP. Člen je oprávnený podávať žiadosti elektronicky formou.
3. Člen zodpovedá za obsahovú a formálnu správnosť, včasnosť, úplnosť a zákonnosť ním podávaných žiadostí.
4. Člen je oprávnený využívať služby Klubu, a to v rozsahu stanovenom v zmysle tejto Zmluvy a VOP.
5. Člen je povinný vybudovať a udržiavať počas jeho členstva v Klube komunikačné prepojenie na Poskytovateľa
v súlade s VOP. Zmluvné strany si poskytnú za týmto účelom potrebnú súčinnosť.
Čl. IV.
Práva a povinnosti Poskytovateľa
1. Poskytovateľ je povinný umožniť Členovi využívanie služieb v zmysle za podmienok upravených v Zmluve a
VOP.
2. Poskytovateľ je povinný, v rozsahu a spôsobom uvedeným v Zmluve a VOP, informovať Člena o výsledku
spracovania žiadosti podaných Členom na základe tejto Zmluvy a VOP.
3. Poskytovateľ je povinný včas a vopred informovať Člena o prípadnej zmene funkcionality poskytovaných
služieb.
4. Poskytovateľ je povinný poskytovať Členovi všetku potrebnú súčinnosť pri výkone práv a povinností Člena
vyplývajúcich z tejto Zmluvy a VOP.
Čl. V.
Platobné a fakturačné podmienky
1. Člen je povinný platiť mesačne Poskytovateľovi dohodnutú odplatu – poplatok za prístup na Portál v zmysle
vybraného balíka služieb – t.j. sumu vo výške 0€.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený zasielať Členovi faktúry v elektronickej forme na
jeho e-mailovú adresu : obec@sindliar.sk .
3. Člen je povinný uhradiť faktúru za prístup na Portál v lehote splatnosti uvedenej na faktúre, ktorá nebude
kratšia ako 7 dní. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania finančných prostriedkov na bankový účet
Poskytovateľa.
4. Ak je Člen o viac ako 14 kalendárnych dní v omeškaní so splnením, čo i len časti svojho peňažného záväzku
voči Poskytovateľovi, je Poskytovateľ oprávnený odmietnuť Členovi poskytnutie služieb do doby, pokiaľ si Člen
nesplní tento peňažný záväzok alebo jeho nesplnenú časť.
5. Platobné a fakturačné podmienky sú okrem tejto Zmluvy upravené aj vo VOP.
Čl. VI.
Poruchy Portálu – Používateľského účtu

V prípade čiastočnej alebo úplnej nefunkčnosti Portálu – Používateľského účtu alebo pri obmedzení jeho funkčnosti
alebo výskyte stavu kedy sa činnosť tohto systému odchyľuje od normálu si zmluvné strany ohlasujú tento stav
bezodkladne na e-mailovú adresu Poskytovateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy a e-mailovú adresu Člena uvedenú v
záhlaví tejto Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné udržiavať e-mailové adresy aktuálne.
Čl. VII.
Zodpovednosť Člena
1. Člen zodpovedá za porušenie svojich záväzkov a povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy, VOP alebo iných
všeobecne záväzných právnych predpisov alebo súvisiacich s výkonom činností podľa tejto Zmluvy.
2. Člen zodpovedá za to, že všetky ním predkladané pokyny, údaje, doklady alebo informácie sú pravdivé,
správne, úplné a právne odôvodnené. Poskytovateľ nie je povinný pokyny, doklady, údaje alebo informácie
poskytnuté Členom samostatne preverovať alebo verifikovať. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá
vznikne nesprávnosťou, neúplnosťou, nepravdivosťou alebo nesúladom údajov alebo informácií uvedených v
pokynoch Člena.
3. Ak Člen nezaplatí Poskytovateľovi požadovanú odplatu - členské, je Poskytovateľ oprávnený odmietnuť
poskytnúť Členom požadované služby. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže vzniknúť v dôsledku
nevykonania služieb.
Čl. VIII.
Zodpovednosť Poskytovateľa
1. Poskytovateľ zodpovedá výlučne za škodu, ktorá Členovi preukázateľne vznikne v priamej príčinnej súvislosti
s výkonom činnosti Poskytovateľa podľa tejto Zmluvy, najmä za škody spôsobené nesprávnym, neúplným
alebo oneskoreným vykonaním jeho príkazov alebo žiadosti na služby Poskytovateľa, alebo ak Poskytovateľ
preukázateľne postupoval v rozpore so Zmluvou alebo VOP.
2. Poskytovateľ nezodpovedá za pravdivosť, správnosť, úplnosť a právnu odôvodnenosť pokynov, údajov,
dokladov alebo informácií poskytnutých Členom.
3. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne následkom konania osoby, ktorá na to nebola oprávnená.
4. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa ustanovenia §
374 Obchodného zákonníka.
Čl. IX.
Záverečné ustanovenia
1. Ustanovenia tejto Zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami VOP.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňa 14.12.2017. Táto
zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
3. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s charakterom originálu a každá zo zmluvných strán obdrží
jedno vyhotovenie zmluvy.
4. Člen potvrdzuje, že sa oboznámil s aktuálnym znením VOP ku dňu podpisu tejto Zmluvy.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto Zmluvu a VOP prečítali, porozumeli obsahu týchto dokumentov, ktorý
vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu a neuzatvárajú túto Zmluvu v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok,
čo potvrdzujú podpismi osôb oprávnených konať v mene zmluvných strán.
V Prešove, dňa 14.12.2017

................................................
Poskytovateľ

................................................
Člen
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