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Zmluva o poskytovaní služieb – Pokladničný systém č.  
 

(uzavretá podľa § 269 ods.2 zák.č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov) 
 

Poscom s.r.o. 
sídlo: Golianova 93, 949 01 Nitra, IČO: 51 031 884, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: 
Sro, vložka číslo: 43859/N, e-mail: info@poscom.sk     
 
v mene ktorej koná:  Mgr. Marek Braun, splnomocnenec Ing. Adriána Šveca, 
                                                  konateľa spoločnosti Poscom s.r.o. 

 
    Mgr. Michal Rezák, konateľ 
 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 
 
a 
 

(ďalej len „Partner“) 
 
uzavreli nasledovnú Zmluvu o poskytovaní služieb – Pokladničný systém. 

 
I. 

Predmet zmluvy 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť poskytovanie Služieb Partnerovi v rozsahu uvedenom v Objednávke. 
2. Partner sa zaväzuje uhrádzať Poskytovateľovi Cenu vyčíslenú podľa rozsahu poskytovaných Služieb. 
3. Partner uzavretím tejto zmluvy vyjadruje súhlas s tým, aby Spracovateľ v mene a na účet Partnera  uhradil 

Cenu Poskytovateľovi a na uvedený účel použil peňažné prostriedky, ktoré má Spracovateľ za realizáciu 
Transakcie uhradiť Partnerovi v zmysle Zmluvy o spracovaní platby. Partner uzavretím tejto zmluvy udeľuje 
Spracovateľovi plnomocenstvo na vykonanie všetkých úkonov potrebných na úhradu Ceny Poskytovateľovi 
v zmysle tohto bodu, pričom plnomocenstvo sa udeľuje na obdobie účinnosti tejto zmluvy. V prípade ak 
Spracovateľ neuhradí Cenu Poskytovateľovi v mene a na účet Partnera v zmysle tohto bodu, Cenu uhradí 
Poskytovateľovi samotný Partner.   
 

II.  
Všeobecné obchodné podmienky a Cenník 

1. Na vzájomný právny vzťah Poskytovateľa a Partnera založený touto zmluvou sa vzťahujú Všeobecné obchodné 
podmienky – Pokladničný systém k Zmluve o poskytovaní služieb – Pokladničný systém (ďalej len „VOP-PS“) 
v znení účinnom v deň účinnosti tejto zmluvy vrátane ich zmien, doplnení či nahradení novými všeobecnými 
obchodnými podmienkami po dni účinnosti tejto zmluvy a Cenník – Pokladničný systém k Zmluve o 
poskytovaní služieb – Pokladničný systém (ďalej len „Cenník-PS“) 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-PS a so znením Cenníka - PS oboznámený, 
že s ich znením bez výhrad súhlasí a že znenie VOP-PS a znenie Cenníka - PS prevzal pri podpise tejto zmluvy 
od Poskytovateľa. 

 
III.  

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 sa zmluvné 

strany nedohodli inak. 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 
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Obchodné meno/názov: Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne 

Adresa sídla/miesta podnikania:  Samuela Nováka 1763/2 02680 Dolný Kubín 

Korešpondenčná adresa:   

IČO:  36145262 

IČ DPH/DIČ:  2021433612 

Konajúca prostredníctvom:  Roman Večerek 

Funkcia:  Konateľ  

Telefón:  043/5862277 

E-mail:  orknizdk1@vuczilina.sk 

IBAN:  SK35 8180 0000 0070 0048 0042 
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dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych 
predpisov. Na platnosť jej zmien alebo dodatkov je potrebná písomná forma. 

3. Zmluvné strany sa v zmysle § 262 zák.č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
dohodli, že vzťah založený touto zmluvou sa spravuje ustanoveniami zák.č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov. Na vzťahy a otázky touto zmluvou neupravené sa vzťahujú ustanovenia 
príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že práva, pohľadávky, záväzky alebo povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy 
prechádzajú v celom rozsahu na právnych nástupcov zmluvných strán. 

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 uskutočnenej 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 
všeobecne 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. Partner nie je oprávnený postúpiť alebo previesť svoje práva, záväzky alebo pohľadávky vyplývajúce alebo 
vzniknuté z tejto zmluvy na tretiu osobu bez súhlasu Poskytovateľa. 

9. Partner berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade ak Partner bude mať voči Poskytovateľovi viacero 
splatných peňažných záväzkov a poskytnuté plnenie nebude dostatočné na splnenie všetkých splatných 
peňažných záväzkov Partnera, poskytnuté plnenie sa použije na úhradu toho peňažného záväzku, ktorého 
splnenie nie je zabezpečené alebo je najmenej zabezpečené, inak záväzku najskôr splatného, pričom plnenie 
sa vždy započíta najprv na príslušenstvo a až potom na istinu. Uvedené platí aj v tom prípade, ak Partner 
alebo iná osoba pri poskytnutí plnenia určí peňažný záväzok, ktorý poskytnutým plnením plní. 

10. Partner berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade ak Partner bude v omeškaní s uhradením akéhokoľvek 
peňažného záväzku voči Poskytovateľovi vzniknutého z tejto zmluvy alebo na základe inej skutočnosti viac 
ako 10 dní, Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie Služieb Partnerovi a to až do uhradenia 
všetkých splatných peňažných záväzkov Partnera voči Poskytovateľovi v celej výške. Uvedená skutočnosť 
nemá vplyv na povinnosť Partnera uhradiť Cenu Poskytovateľovi v celej výške. 

11. 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. 

12. Partner uzavretím tejto zmluvy udeľuje/neudeľuje* Poskytovateľovi súhlas so zasielaním reklamných 
a marketingových informácií Partnerovi Poskytovateľom a obchodnými partnermi Poskytovateľa podieľajúcich 
sa na plnení predmetu tejto Zmluvy. 

13. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej nasledujúce prílohy: 
Príloha č.1:  Programy Služieb – Pokladničný systém 
Príloha č.2:  Objednávka – Pokladničný systém 
Príloha č.3:  Zoznam Prevádzkarní 
Príloha č.4:  Všeobecné obchodné podmienky – Pokladničný systém 
Príloha č.5:  Cenník – Pokladničný systém 
Zmena, doplnenie, zrušenie alebo nahradenie novým znením ktorejkoľvek z vyššie uvedených príloh k tejto 
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 

14. 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. 

 20.12.2021 
V Nitre, .......................              V Dolnom Kubíne ........................................ 
   
 

 
       ..................................................                    ................................................. 
                  Mgr. Marek Braun, v. r. Mgr. art. Roman Večerek v. r. 
      splnomocnenec Ing. Adriána Šveca riaditeľ Oravskej knižnice A. Habovštiaka 
             konateľa Poscom s.r.o. 

 
 
 
       ..................................................     
  Mgr. Michal Rezák v. r. 
              konateľ Poscom s.r.o. 
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Zoznam prevádzkarní 

k Zmluve o poskytovaní služieb – Pokladničný systém č. 

Poscom s.r.o. 
sídlo: Golianova 93, 949 01 Nitra, IČO: 51 031 884, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: 
Sro, vložka číslo: 43859/N, e-mail: info@poscom.sk    
 
(ďalej len „Poskytovateľ“) 
 

a 

 1. 2. 

Názov obchodného miesta:   Oravská knižnica Antona 

Habovštiaka 

   

Adresa:  Samuela Nováka 1763/2   

PSČ:   026 80    

Mesto:   Dolný Kubín    

Otváracia doba:  08:00-18:00   

Popis činnosti:   Knižnica     

Kód MCC/sektor:   5399/17    

Kontaktná osoba:  Roman Večerek   

Funkcia:   Konateľ     

Telefón:   043/5862277   

E-mail:  orknizdk1@vuczilina.sk    

Typ zariadenia:   A920 GPRS    

TID:       

 

 3. 4. 

Názov obchodného miesta:     

Adresa:     

PSČ:     

Mesto:     

Otváracia doba:     

Popis činnosti:     

Kód MCC/sektor:     

Kontaktná osoba:     

Funkcia:     

Telefón:     

E-mail:     

Typ zariadenia:     

TID:     

 

.............................................................     ................................................. 
                  Mgr. Marek Braun, v. r. Mgr. art. Roman Večerek v. r. 
      splnomocnenec Ing. Adriána Šveca riaditeľ Oravskej knižnice A. Habovštiaka 
             konateľa Poscom s.r.o. 

 
 
 
...........................................................     
           Mgr. Michal Rezák v. r. 
            konateľ Poscom s.r.o. 
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1 uvedená suma nezahŕňa sumu za užívanie tabletu 
2 uvedená suma zahŕňa sumu za užívanie zariadenia PAX A920 (All-in-One) 
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Objednávka – Pokladničný systém č. ......... 
  
k Zmluve o poskytovaní služieb – Pokladničný systém  č. 
(ďalej len “Zmluva”), uzavretej medzi nasledujúcim Partnerom:  

 
a spoločnosťou Poscom s.r.o., sídlo: Golianova 93, 949 01 Nitra, IČO: 51 031 884, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 43859/N, e-mail: info@poscom.sk, ako Poskytovateľom. 
 
 
1. Partner podpisom tejto Objednávky-Pokladničný systém a jej doručením Poskytovateľovi si objednáva na 

základe vyššie uvedenej Zmluvy u Poskytovateľa poskytovanie Služieb v nasledovnom rozsahu: 
 

špecifikácia položky merná jednotka množstvo jednotková cena 
používanie Systému - základné funkcionality 
Programu Lite 

ks  ____ EUR bez DPH / ks / 
mesiac 

používanie Systému - základné funkcionality 
Programu Lite+ 

ks  ____ EUR bez DPH / ks / 
mesiac 

používanie Systému - základné funkcionality 
Programu Business 

ks  ____ EUR bez DPH / ks / 
mesiac 

používanie Systému - doplnková funkcionalita 
skladové hospodárstvo 

Prevádzkareň  ____ EUR bez DPH / 
Prevádzkareň / mesiac 

používanie Systému – doplnková funkcionalita 
OneMenu 

Prevádzkareň  ____ EUR bez DPH / 
Prevádzkareň / mesiac 

používanie Systému – doplnková funkcionalita 
mobilný čašník na 1 ks tabletu s uhlopriečkou 
displeja 5“ alebo 8“ 

ks  ____ EUR bez DPH / ks / 
mesiac 1 

používanie Systému – doplnková funkcionalita 
mobilný čašník na 1 ks zariadenia PAX A920 
(All-in-One) 

ks  ____ EUR bez DPH / ks / 
mesiac 2 

užívanie Vybavenia - 1 ks zariadenia PAX A920 
(All-in-One) vrátane SIM karty 

ks  ____ EUR bez DPH / ks / 
mesiac 

užívanie Vybavenia - 1 ks čítačka čiarových 
kódov 

ks  ____ EUR bez DPH / ks / 
mesiac 

užívanie Vybavenia - 1 ks pokladničná 
zásuvka 

ks  ____ EUR bez DPH / ks / 
mesiac 

užívanie Vybavenia - 1 ks tablet 
s uhlopriečkou displeja 5“ s puzdrom 

ks  ____ EUR bez DPH / ks / 
mesiac 

užívanie Vybavenia - 1 ks tablet s 
uhlopriečkou displeja 8“ s puzdrom 

ks  ____ EUR bez DPH / ks / 
mesiac 

užívanie Vybavenia - 1 ks tablet s 
uhlopriečkou displeja 10“ so stojanom 

ks  ____ EUR bez DPH / ks / 
mesiac 

užívanie Vybavenia - 1 ks tablet s 
uhlopriečkou displeja 14“ so stojanom 

ks  ____ EUR bez DPH / ks / 
mesiac 

užívanie Vybavenia - 1 ks tlačiareň s LAN 
pripojením 

ks  ____ EUR bez DPH / ks / 
mesiac 

užívanie Vybavenia - 1 ks tlačiareň 
s Bluetooth pripojením 

ks  ____ EUR bez DPH / ks / 
mesiac 

užívanie Vybavenia - 1 ks zákaznícka 
obrazovka s uhlopriečkou displeja 10“  

ks  ____ EUR bez DPH / ks / 
mesiac 
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Obchodné meno/názov:   Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne 

Adresa sídla/miesta podnikania:   Samuela Nováka 1763/2 02680 Dolný Kubín 

Korešpondenčná adresa:   

E-mail: orknizdk1@vuczilina.sk 

IČO:   36145262 

Konajúca prostredníctvom:   Roman Večerek 

Funkcia:  Konateľ  



 
3 uplatňujúce sa začiarknuť  
4 ak sa neuplatňuje, prečiarknuť 
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užívanie Vybavenia - 1 ks obrazovka do 
kuchyne s uhlopriečkou displeja 22“ 

ks  ____ EUR bez DPH / ks / 
mesiac 

užívanie Zariadenia - POS Ethernet, 
neprenosný 

ks  ____ EUR bez DPH / ks / 
mesiac 

užívanie Zariadenia - POS GPRS, neprenosný ks  ____ EUR bez DPH / ks / 
mesiac 

užívanie Zariadenia - POS GPRS, mobilný ks 1 __12__ EUR bez DPH / ks / 
mesiac 

užívanie Zariadenia - POS WiFi, mobilný ks  ____ EUR bez DPH / ks / 
mesiac 

POZNÁMKA  
Bez doplatku 6€, MIF ++ 0,95%,Inštalácia 30.12.2021 

 
 
 
 
 

 
2. Partner vyhlasuje a podpisom tejto Objednávky potvrdzuje, že Partner má uzavretú Zmluvu o spracovaní 

transakcií pre Transakcie uskutočnené v Prevádzkarňach Partnera s nasledovným subjektom v postavení 
Spracovateľa:  

a) Global Payments s.r.o., so sídlom V olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika, 
IČO: 042 35 452                                                                  ☐ 3 

b) SaltPay IIB hf. so sídlom Ármúli 30, 108 Reykjavík, Islandská republika, ☐ 3 
3. Táto Objednávka-Pokladničný systém v celom rozsahu ruší a nahrádza Objednávku-Pokladničný systém 

č................4 
4. Poskytovateľ podpisom tejto Objednávky potvrdzuje jej doručenie Poskytovateľovi. 

   
 20.12.2021 
V Nitre, .................      V Dolnom Kubíne .................................... 
   
 
 

 
       ..................................................          ................................................. 
             Mgr. Marek Braun, v. r. Mgr. art. Roman Večerek v. r. 
      splnomocnenec Ing. Adriána Šveca riaditeľ Oravskej knižnice A. Habovštiaka 
    konateľa spoločnosti Poscom s.r.o. 

 
 

 
       ..................................................     
     Mgr. Michal Rezák v. r. 
              konateľ Poscom s.r.o. 
 
















