
ZMLUVA o PREVÁDzKE, ÚDRŽee n spnÁve sysrÉĺvlu PREDAJA cesľovľĺÝcľl
lĺsrxov PRosTREoruĺcrvoľl Pos TERMlľĺÁlov

uzavretá podl'a s 269 ods. 2 a nasl. zákona ö,. 513ĺ1991 zb.
obchodný zákonnĺk v znenĺ neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

objednávatel':

obchodné meno
Sídlo:
lČo:
olcllc opH:
Registrácia:

Zastúpený:
Bankové spojenie
IBAN / BIC:
email:

(d'alej len,,objednávatel"')

Dodávatel':

obchodné meno
Sídlo:
lČo:
Registrácia:

Zastúpený:
Bankové spojenie
IBAN / BIC:
lČ optt:
email:

(d'alej len,,Zmluva")

Dopravný podnik mesta PovaŽská Bystrica' s.r.o.
Sportovcov 340, o17 01 PovaŽská Bystrica
53 153 073
sK2121306561
v obchodnom registri okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro,
vloŽka öíslo: 40391/R
Radovan Cmelo - konatel'
VÚB Banka a.s., pobočka Považská Bystrica
sK44 0200 0000 0043 0856 1451 I SUBASKBX
cmelo@dpmpb.sk

TransData s.r.o.
M. R' Štefánika 139, o'to ol Żilina
35741 236
v obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vloŽka
č. 69536/L
lng. Branislav Jurčišin, konatel'' lng. Karol Gogolák, MBA, konatel'
Tatra banka, a.s.
sK42 1 100 0000 0026 2519 0579 / TATRSKBX
sK2020242763
obchod@transdata.sk

(d'alej len,,Dodávatel"')

(objednávatel'a Dodávatel'dalej spoloöne aj ako ,,Zmluvné stľany")

A.

B.

c

D

objednávatel' zabezpečuje autobusovú dopravu cestujúcich a za týmto účelom
predáva cestovné lístky v sÚlade s podmienkami stanovenými objednávatel'om
predovšetkým prepravnými a tarifnými podmienkami objednávatel'a.
objednávatel'si objednal u Dodávatel'a hardvérové vybavenie (d'alej len ,,Hardvéľ")
vrátane poskytnutia platobných terminálov (d'alej len ,,PoS teľmináIy").
Dodávatel' zabezpečuje softvérové riešenia pre systémovú integráciu v oblasti
dopravy, platobných a identifikačných systémov'
objednávatel' má záujem o sluŽby Dodávatel'a v súvislosti so zabezpečením platby
cestovného vo vozidlách objednávatel'a prostrednĺctvom EMV platobných kariet (d'alej
len,,Platobné kaľty").

1t9

\\)



F

1

2

E

6

Za účelom sprostredkovania technického vybavenia na platbu-prostredníctvom
Platobných kariet uzavrel Dodávatel' dňa 27.02.2017 zmluvu s Ceskoslovenskou
obchodní bankou, a.s., so sídlom Radlická 333i150, Praha lco: ooooĺ350 (d'alej len

,,Banka") s názvom Smlouva o Akceptaci Platebných Karet a Poskytnutĺ Platebnĺho
Terminálu (d'alej len ,,Zmluva s GSOB"), predmetom ktoĘ je vykonanie zúčtovania
platieb vykonaných prostredníctvom Platobných kariet. Dodávatel' na základe Zmluvy
s CSoB akceptuje Platobné kańy kartových asociácií Diners Club/Discover,
MasterCard a V|SA (d'alej len ,,Partneľi") na týchto PoS termináloch.
objednávatel' si je vedomý, Že v súvislosti s pouŽívaním PoS terminálov vznikajú
objednávatel'ovi osobitné povinnosti najmä vzhl'adom na bezpečnosť prenášaných
údajov o Platobných kartách.

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je vymedzenie podmienok, za ktoých bude Dodávatel'
prevádzkovat', udrŽiavat' a spravovať systém - technické riešenie umoŽňujúce
objednávatel'ovi uskutočňovat'predaj cestovných lístkov vo vozidlách objednávatel'a
prostredníctvom Platobných kariet na PoS termináloch v rozsahu pre 14 (štľnást')
vozid iel objednávatel'a (d'alej len,, P revádzka tech n ic kého ľiešen ia").
V súvislosti s inicializáciou sluŽieb podl'a bodu 1 tohto článku l' zabezpečí Dodávatel'
projektové riadenie, prispÔsobenie riešenia, integráciu bankovej aplikácie s palubným
počítačom vo vozidle objednávatel'a, import a export dát na server objednávatel'a
(d'alej len ,,Back office"); d'alej zabezpečí inštaláciu softvéru do vozidiel
objednávatel'a, softvérovú integráciu - nastavenie Hardvéru na komunikáciu s Bankou
a Back office, Školenie u objednávatel'a v rozsahu pre 14 (štrnásť) vozidiel
objednávatel'a (d'alej len,,Služby")'
Cena cestovného je urěená v zmysle aktuálnych prepravných a tarifných podmienok
objednávatel'a. V prĺpade' ak bude objednávatel' za transakcie uskutočnené
Platobnými kartami na rozdiel od platieb v hotovosti poŽadovat'poplatok alebo naopak
umoŽní čerpat' zl'avu, zaväzuje sa vopred o tom informovat' Dodávatel'a'
Daňový doklad resp. cestovný lístok vydáva vŽdy objednávatel'vo svojom vozidle,
potvrdenie vydáva objednávatel'prostrednĺctvom formulára dodaného Bankou.
Dodávatel' nevstupuje do zmluvného vztahu medzi cestujúcim a objednávatel'om,
ktoný sa riadi aktuálnymi prepravnými a tarifnými podmienkami objednávatel'a.
Cestovné zaplatené Platobnou kartou vo vozidle objednávatel'a vyuŽitĺm technického
riešenia poskytnutého Dodávatel'om je vlastníctvom objednávatel'a. Takto zaplatené
cestovné sa sčítava na bankovom Účte Dodávatel'a, ktoý je povinný cestovné previesť
v celejjeho výške s výnimkou postupu v prípade reklamácie podl'a bodu 6. tohto článku
l. Zmluvy na Účet objednávatel'a na základe vyúčtovania uskutočneného vždy za
obdobie i) od 1.dňa vmesiaci do 15. dňa vmesiaci ii) od 16. dňa vmesiaci do
posledného dňa v prĺsluŠnom mesiaci (kaŽdé také obdobie dälej len ,,Zúčtovacie
obdobie"). Dodávatel' je povinný vyhotovit' a zaslat' objednávatel'ovi vyúčtovanie do 5
(piatich) pracovných dní od konca príslušného ZÚětovacieho obdobia. Dodávatel' mÔŽe
zaslat'vyúötovanie ajprostredníctvom emailu v zmysle bodu 1 článku Vlll. tejto Zmluvy'
Dodávatel' je povinný previesť finančné prostriedky objednávatel'a na jeho účet
v lehote 5 (piatich) pracovných dní od vyhotovenia vyúčtovania.
V prípade námietok objednávatel'a voči vyúčtovaniu je objednávatel'povinný si tieto
námietky uplatnit'bez zbytoěného odkladu po doruöení vyúětovania. V prípade chyby
na strane Dodávatel'a budú námietky objednávatel'a vybavené bez zbytočného
odkladu po ich doručení. V prípade chyby na strane Banky, uskutoční Dodávatel'
reklamačné konanie podl'a pravidiel Banky, o dlŽke ktorého bude objednávatel'a
informovať. V prĺpade námietok voči vyúötovaniu má Dodávatel' právo zadžat'
namietanú čast' finančných prostriedkov aŽ do vyriešenia reklamácie. Nenamietané
finanöné prostriedky je Dodávatel' povinný previest' na účet objednávatel'a podl'a bodu
5 tohto článku l. Zmluvy. Námietky a oznámenia podl'a tohto bodu 6 článku l. Zmluvy

3

4

5

   
2ĺ9



7

je moŽné doručit'prostredníctvom emailu adresovaného kontaktným osobám podl'a

bodu 1 článku Vlll. tejto Zmluvy.
Dodávatel' je oprávnen ý zadržat'takú časť finančných prostriedkov, ktorá je predmetom
oprávnenej reklamácie transakcie uskutoönenej Platobnou kartou drŽitel'om Platobnej
karty, vydavatel'om Platnej karty alebo Partnermi; d'alej ak Banka, drŽitel' Platobnej
kańy, vydavatel' Platobnej karty alebo Partneri oznacili transakciu za podvodnú,
preukázatel'ne neuskutočnenú oprávneným držitel'om Platobnej karty; v prípade
dÔvodného podozrenia z protiprávneho konania objednávatel'a alebo na pokyn
Partnera, ato až na dobu 180 dní. objednávatel'berie na vedomie,žev prípade ak
Banka odmietne preplatit' finančné prostriedky, ktoré boli na účet objednávatel'a
pripísané bezdôvodne a nesporne omylom; alebo z dôvodu že nebude možné
preukázať účast' právoplatného dľŽitel'a Platobnej karty na danej transakcii; d'alej z
dôvodu neposkytnutia súčinnosti pri riešení reklamácie objednávatel'om; v prípade ak
išlo o podvodnú transakciu; v prĺpade preukázaného protiprávneho konania
objednávatel'a alebo na základe požiadavky Partnerov, nemá objednávatel'nárok na
takto odpočĺtané prostriedky. V prípade, ak si Banka uplatní inkaso/nárok podl'a
predchádzajúcej vety po skoněení tejto Zmluvy, zaväzuje sa objednávatel' nahradit'
Dodávatel'ovi takto i n kasovan ú/uh rade nÚ su mu.
V prípade porušenia povinností objednávatel'a v súvislosti s PoS terminálom podl'a
článku lll' tejto Zmluvy v dÔsledku ktorého Banka odmietne preplatiť finančné
prostriedky za dotknuté transakcie, nemá objednávatel' nárok na vyúčtovanie takto
odmietnutých finančných prostriedkov.
objednávatel' berie na vedomie, Že nemá nárok na preplatenie dokladov, vystavených
V rozpore s vyobrazenĺm dokladu v realizačnom projekte, neúplne vyplnených
dokladov alebo dokladov s nečitatel'ným odtlačkom platobnej karty alebo dátumu jej

exspirácie.

ll' GENA A PLAToBNÉ PoDMIENKY

Cena zaPrevâdzku technického riešenia sa vypočitavaz finančného objemu transakcií
zÚětovaných Bankou, ktoré cestujÚci vykonajÚ v priebehu Zúčtovacieho obdobia
prostredníctvom všetkých PoS terminálov vo vozidlách objednávatel'a, v ktoých je
poskytovanáPrevádzka technického riešenia Dodávatel'om a to vo forme provízie vo
výške 4.00% z transakciízúčtovaných Bankou vo vozidlách objednávatel'a, ktoré boli
realizované cez PoS terminály (d'alej len ako ,,Paušál"), minimálne 100 EUR bez DPH
zaZÚćtovacie obdobĺe.
Ku každej cene sa pripočíta príslušná DPH podl'a platných právnych predpisov.
Faktúru na Paušál vystaví Dodávatel' objednávatel'ovi za kaŽdé Zúčtovacie obdobie.
Každâ faktúra Dodávatel'a musí obsahovat' všetky náleŽitosti v zmysle zâkona č.
22212004Z. z. o daniz pridanej hodnoty v znenĺneskorších predpisov. Splatnost'faktúr
je 14 dníod doručenia objednávatel'ovi.
PeňaŽné plnenie sa povaŽuje za uskutočnené dňom pripísania peňažných prostriedkov
na účet Dodávatel'a.
Dodávatel' je oprávnený jednostranne započĺtat' svoje aj nesplatné pohl'adávky
vyplývajÚce z tejto Zmluvy voči objednávatel'ovi podl'a tejto Zmluvy s poh|'adávkami
objednávatel'a na vydanie jeho finančných prostriedkov zo zaplateného cestovného'
Vykonanie započítania mÔŽe Dodávatel' objednávatel'ovi oznámĺť aj prostredn íctvom
príslušnej faktÚry.
objednávatel' berie na vedomie, Že Paušál je nastavený na dobu pilotnej prevádzky
a Dodávatel' má po tomto období záujem Paušál zniŽiť' Zm|uvné strany sa preto
dohodli, Že Paušálje nastavený na obdobie 6 (šest) mesiacov od podpĺsu tejto Zmluvy.
Po uplynutí obdobia podl'a predchádzajÚcej vety, je Dodávatel'oprávnený písomne
navrhnúť objednávatel'ovi zmenu Paušálu. objednávatel' je oprávnený v lehote 15
pracovných (pätnást') dní od doruöenia návrhu na zmenu Paušálu písomne zaslať
Dodávatel'ovi svoj návrh na zmenu PauŠálu. Zmluvné strany sa zaväzujú o týchto
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návrhoch (návrh Dodávatel'a, návrh objednávatel'a) rokovať' V prĺpade ak v lehote 15
pracovných (pätnást') dní od doručenĺa návrhu objednávatel'a Dodávatel'ovĺ nedÔjde
k dohode Zmluvných strán alebo v prípade ak sa v lehote podla tretej vety tohto bodu
9. článku ll. objednávatel'k návrhu Dodávatel'a nevyjadrí, môże ktorákolVek Zmlwná
strana od Zmluvy odstÚpit'písomným oznámením doručeným druhejzmluvnej strane.
V prípade omeškania so zaplatenĺm akejkol'vek ceny je má Dodávatel' právo od
objednávatel'a vyžadovaťzaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,02o/ozakaždý deřl
omeškania.
V prípade omeškania so zaplatením akejkol'vek ceny je Dodávatel' povinný zaplatit'
objednávatel'ovi úrok z omeškania vo výške 0,02o/o za kaŽdý deň omeškania.

llt. PoVtNNosTlV sÚVtslosTl s Pos TERMINÁLoM

objednávatel' sa zaväzuje prostredníctvom PoS terminálov prijĺmat' Platobné karty iba
k úhradám za autobusovú dopravu V zmysle platného cenníka objednávatel'a vo
vozidlách objednávatel'a.
objednávatel' sa zaväzuje vystavit' na svojich vozidlách Dodávatel'om dodané
propagačné materiály o akceptácii Platobných kariet a jednoznačným a zrozumitel'ným
spôsobom informovať dżitel'a Platobnej karty o tom, ktoré Platobné kańy akceptuje,
a to najmä označenĺm predajného miesta dodanou nálepkou, ktorá bude umiestnená
podl'a Prĺlohy č. 1 - označenie predajného miesta.
objednávatel' sa zaväzuje, Že nebude stanovovat' Žiadne minimálne ani maximálne
limity pre platbu Platbou kartou. objednávatel' berie na vedomie, že Banka môŽe
uskutočňovať kontrolné nákupy a zaväzuje sa, Že v takomto prĺpade zruší platbu
prostredníctvom tzv. cREDlT (návrat platby).
Dodávatel' vyhlasuje, Že na PoS termináloch pouŽĺva systém PoS Merchant
a objednávatel' nie je preto povinný dodżiavat'podmienky uchovávania dokumentov
podl'a tohto bodu 4. článku lll. Zmluvy. V prípade, ak Dodávatel' oznámi
objednávatel'ovĺ, Že prestáva pouŽívať systém PoS Merchant, je objednávatel'
povinný od momentu tohto oznámenia dodżiavat' všetky podmienky uchovávania
dokumentov podl'a tohto bodu 4. článku lll' Zmluvy' V zmys|e uvedeného (po skončení
pouŽĺvania systému PoS Merchant) objednávatel' sa zaväzuje uchovávat' kópie
všetkých predajných, sumárnych dokladov, potvrdeniek z PoS terminálu po dobu 10
(desat') rokov a poskytnÚt' ich Dodávatel'ovi v lehote 3 (troch) dní od vyŽiadania.
Povinnost' podl'a predchádzajÚcej vety sa nevzt'ahuje na vyuŽívanie elektronickej
archivácie potvrdeniek tzv. PoS Merchant okrem potvrdeniek autorizovaných
podpisom dżitel'a karty. Rovnako je objednávatel' povinný v prĺpade reklamačného
konania rieŠeného Bankou poskytnút' Dodávatel'ovi vŠetky dokumenty a sÚčinnost'
poŽadované Bankou v lehote 3 (troch) dnĺ od vyŽiadania'
V prípade, ak drŽitel'Platobnej karty reklamuje bezprostredne po pouŽitíplatobnej karty
u objednávatel'a a pred realizáciou d'alšej transakcie na PoS terminály sluŽbu
poskytnutú objednávatel'om, nesmie objednávatel' reklamáciu odmietnut' len
z dôvodu, Že platba sa uskutočnila kańou. V prípade uznania reklamácie podl'a
predchádzajúcej vety je objednávatel' povinný uskutočnit'tzv. SToRNo (návrat platby).
objednávatel' nie je oprávnený vrátiť dźitel'ovi Platobnej karly zaplatenú sumu
hotovostne.
objednávatel' berie na vedomie, Že o oprávnenosti reklamácie týkajúcej sa
uskutočnenej platobnej transakcie vznesenej drŽitel'om platobnej karty alebo jej
vydavatel'om rozhoduje Banka.
objednávatel'sa zaväzuje poskytnÚť potrebnÚ sÚčinnosti pri šetrení reklamácie platby
Platobnou kartou prostred n íctvo m PoS terminálu.
objednávatel' sa zaväzuje, Že v prípade oprávnenej reklamácie voči uskutočnenej
transakcii zo strany dźitel'a Platobnej karty, vydavatel'a Platobnej karty alebo Partnera,
uhradí, resp. vráti Dodávatelbvi sumu vo výške reklamovanejtransakcie, ktorú uhradil
Dodávatel' z dôvodu oprávnenej reklamácie Banke. Pre odstránenie pochybností,
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Dodávatel' je oprávnený zapoöĺtať si svoju splatnú pohl'adávku podl'a predchádzajúcej
vety vocĺ pohl'adávke objednávatel'a na vydanie financných prostriedkov podl'a

vyúčtovania v zmysle bodu 7' článku ll. tejto Zmluvy.
objednávatel'berie na vedomie, Že Dodávatel'v spolupráci s Bankou môŽe vykonávat'
zmeny v Bankovom softvéri a zaväzuje sa, Že poskytne Dodávatel'ovi a/alebo Banke
všetku potrebnú súčinnosť na spravovanie Bankového softvéru.
objednávatel' sa zaväzuje, Že nebude a ani neumoŽní tretĺm osobám zasahovat' do
Pos terminálov, dekompilovať, vytvárat' kopie programového vybavenia alebo
prevádzkovať na PoS termináloch akékolVek d'alšie aplikácie. V prípade ak
objed návate l' vedome po rušĺ zâv äzok pod l'a predchádzaj Úcej vety, má Dodávatel' voči
objednávatel'ovi právo na zmluvnú pokutu vo výške 400 EUR za kaŽdé porušenie.
Uvedeným nie je dotknuté právo Dodávatel'a na náhradu škody vo výške presahujúcej
výšku zmluvnej pokuty.
objed návate l' sa zav äzuje nezat' ažit' PoS te rm i n á l práva m i tretĺch o sô b.

objednávatel' zodpovedá za škodu spÔsobenÚ neodbornou a neoprávnenou
manipuláciou s PoS terminálmi.
V prípade poškodenia alebo znehodnotenia PoS terminálu sa objednávatel'zaväzuje
bezodkladne kontaktovať Dodávatel'a.
objednávatel'berie na vedomie, Že Dodávatel'a/alebo Banka sú oprávnení kontrolovat'
stav a umiestnenie PoS terminálov, zablokovat'na nevyhnutnú dobu PoS terminál na
pokyn spoločnostívydávajúcich platobné kańy, alebo v prípade dôvodného podozrenia
z podvodného konania objednávatel'a, alebo v prĺpade ak na PoS termináli nie sú po
dobu viac ako 6 (šesť) mesiacov uskutočňované Žiadne transakcie.
objednávatel' sa zaväzuje v prĺpade straty alebo odcudzenia PoS terminálu bez
zbytočného odkladu informovať Dodávatel'a a poskytnÚt'Dodávatel'ovivšetku potrebnú
sÚčinnost'pri vyšetrovaní straty alebo odcudzenia PoS terminálu.
objednávatel' sa zaväzuje na PoS termináloch akceptovať iba Platobné karty
Partnerov,
V prípade zániku tejto zmluvy sa objednávatel' zaväzuje umoŽniť Dodávatel'ovi
deaktiváciu všetkých PoS terminálov.
objednávatel' je povinný umoŽnit' Dodávatel'ovi deaktiváciu PoS terminálu aj ak dôjde
k poškodeniu, poruche, úplnému zničeniu alebo vyradeniu vozidla, ak sa objednávatel'
rozhodne zruŠit' moŽnost' platiť Platobnou kartou vo svojich vozidlách, v prípade ak
objednávatel'niektoý PoS terminálvo vozidle dlhodobo nepoužíva alebo sa rozhodne
trvalo zrušiť prepravu cestujúcich v niektorom z dotknutých vozidiel' objednávatel' nie
je oprávnený PoS terminálz vozidiel svojvol'ne odinštalovať prípadne premiestnit'PoS
terminál zvozidla, do ktorého bol nainštalovaný podl'a preberacieho protokolu,
a umiestnit' ho do iného vozidla. objednávatel' zodpovedá za škodu, ktorá
Dodávatel'ovi vznikne z dÔvodu neposkytnutia súčinnosti zo strany objednávatel'a.
V prípade, ak objednávatel' neumoŽní deaktiváciu PoS terminálu ani v dodatočnej
lehote (aspoň 30 pracovných dní) stanovenej Dodávatel'om v písomnej výzve, má
Dodávate|'voči objednávatel'ovi právo na zmluvnú pokutu vo výške 400 EUR zakaŽdý
nedeaktivovaný PoS terminál' Uvedeným nie je dotknuté právo Dodávatel'a na
náhradu škody vo výške presahujÚcej výšku zmluvnej pokuty.
objednávatel' je povinný zabezpečit', aby každý PoS terminál bol počas prevádzky
a uskutočňovania platieb pripojený k verejnej internetovej sieti a takto sa zabezpečil
prenos informácií o uskutoönených platbách do Banky s výnimkou obmedzení na
strane dodávatel'a internetového pripojenia a technickej poruchy hardvéru
zabezpećujúceho komunikáciu prostredníctvom internetovej siete. objednávatel' je
povinný zabezpečit'pripojenie PoS terminálu k veĘnej internetovej sieti najneskôr do
24 hodín od uskutočnenia poslednej transakcie na termináli a zároveň vykonať
závierku terminálu tak, aby sa informácie o všetkých dovtedy uskutočnených
transakciách odoslali Banke na riadne spracovanie'
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IV. REKLAMAC!E

Dodávatel' zabezpecuje funkčnost' technického riešenia, ktoré je predmetom tejto
Zmluvy.
Reklamácie a odstraňovanie chýb vyplývajúcich zbeżného opotrebovania,
technického riešenia, ktoré vzniknú pri dodżiavanĺ podmienok uŽívania technického
riešenia v súlade s poskytnutým školením, sa budú uskutočňovať podla tohto článku
tv.
objednávatel' je povinný oznámit'zistenÚ chybu s jej detai|ným popisom Dodávatel'ovi
bezodkladne po jej zistenĺ. objednávatel' berie na vedomie, Že pokial'chyba spočĺva
v bankovej aplikácii, bude opravu vykonávat' Bankou urcená servisná firma.
objednávatel' sa takejto servisnej firme zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť.
Dodávatel' sprostredkuje komunikáciu a uskutočnenie opravy servisnou firmou
a poskytne potrebnú súčinnosť. V prípade, ak bola porucha PoS terminálu spÔsobená
preukázatel'ne chybnou obsluhou, tret'ou osobou alebo konaním V rozpore
s inštrukciami Dodávatel'a, budú náklady na opravu prefakturované objednávatel'ovi
v plnej výške.
V prípade, ak chyba spočĺva v technickom riešení inom ako je uvedené
v predchádzajúcom bode 3. tohto článku lV., Dodávatel' sa zaväzuje bezodkladne
chybu riešit'. V prípade kritickej chyby je Dodávatel' povinný chybu vyriešiť a odstránit'
do 24 pracovných hodín, pričom pracovné hodiny sú od 8.00-17.00 kaŽdý deň okrem
víkendov a sviatkov, od prijatia hlásenia, ktoré obsahuje dostatočné informácie
potrebné pre analýzu a návrh riešenia chyby. V prípade, ak Dodávatel'porušĺ záväzok
podl'a predchádzajúcej vety, má objednávatel'voči Dodávatel'ovi právo na zaplatenie
zmluvnej pokuty za kaŽdé takéto porušenie vo výške 400 (štyristo) EUR, maximálne
do výšky Paušálu príslušného Zúčtovacieho obdobia. Uvedeným nie je dotknuté právo
objednávatel'a na náhradu škody vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty. V
prípade inej ako kritickej chyby je Dodávatel' povinný informovat' objednávatel'a o
predpokladanej dobe odstránenia problému do 3 (troch) pracovných dní. Pod kritickou
chybou sa rozumie chyba, ktorá spÖsobuje prevádzkový problém. Pod prevádzkovým
problémom sa rozumie nefunkčnost'technického riešenia t.j. nemoŽnost' realizovať
zakúpenie cestovného lístka prostrednĺctvom Platobnej kańy, pokial' sa nejedná
o chybu podl'a bodu 3 tohto článku lV. Prevádzkovým problémom nie je nefunkčnost'
technického riešenia z dÔvodov podl'a bodu 5 tohto článku lV.
Dodávatel' nezodpovedá za nedostupnost' technického riešenia v prípade zlyhania
alebo plánovanej ,űdrŽby na strane poskytovatel'a internetových sluŽieb, nedostupnosti
internetových sluŽieb alebo elektrickej energie. V prípade zistenia kritických chýb
Dodávatel' bezprostredne oznâmi uvedené skutočnosti objednávatel'ovi ą s
predpokladaným termĺnom obnovy poskytovaných sluŽieb. Dodávatel'nezodpovedáza
nedostupnost'sluŽieb v prípade okolnostívylučujúcich zodpovednosť podl'a Ş 374 ods.
'1 obchodného zákonníka. Dodávate|'nezodpovedá za nedostupnosť sluŽieb Bankovej
aplikácie.
objednávatel' sa zaväzuje, Že Dodávatel'ovi včas poskytne sÚčinnost' potrebnú pre
realizáciu sluŽieb. objednávatel' je povinný poskytovať Dodávatel'ovi všetky
nevyhnutné informácie, zadania, podklady a dokumenty pre poskytovanie sluŽieb
v rozsahu, forme a spôsobom dohodnutým s Dodávatel'om. Dodávatel's odstránením
chýb nebude v omeškaní, ak jeho záväzok podl'a tejto Zmluvy nemohol byt'riadne a
včas splnený z dÔvodu, Že objednávatel' mu za týmto Účelom riadne a včas neposkytol
nevyhnutnú súěinnost', na ktorú je povinný podl'a tejto Zmluvy, alebo neposkytol
súěinnost'odÖvodnene poŽadovanú Dodávatel'om. Lehoty pre plnenie Dodávatel'a sa
predĺŽia o dobu trvania neposkytnutia súčinnosti'
V prípade, ak ide o chybu technického riešenia Dodávatel'a spÔsobenou nesprávnou
obsluhou, treťou osobou alebo konaním V rozpore s technickými inštrukciami
Dodávatel'a, uskutoční Dodávatel' servis za poplatok na základe osobitnej dohody
s objednávatelbm.
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I

V. DÔVERNosŤ lNFoRmÁclĺA ocHRANA osoBNÝcn Úołuov

Pokial' príslušné právne predpisy alebo dohoda Zmluvných strán neurčujÚ inak,
Zmluvné strany sa zaväzujú nesprístupniť bez predchádzajúceho pĺsomného súhlasu
druhej Zm|uvnej strany obsah tejto Zmluvy, ani žiadne informácie získané pri plnení
tejto Zm|uvy, Žiadnej osobe, s výnĺmkou (i) svojich právnych poradcov, (ii) ak tak
vyŽaduje rozhodnutie veĘného orgánu, (iii) ak je to nevyhnutné na plnenie tejto
Zmluvy, alebo (iv) ak je to nevyhnutné na uplatnenie nárokov vyplývajúcich ztejto
Zmluvy voči druhej Zmluvnej strane, a ai v takom prípade vŽdy len v nevyhnutnom
rozsahu a tak, aby tým neprimerane nezasiahli do oprávnených záujmov druhej
Zmluvnej strany. Zmluvné strany 'sa tiež zaväzuj(l nepoużit' informácie podl'a
predchádzajúcej vety pre vlastný prospech, ani prospech tretích strán.
Zmluvné strany berú na vedomie, že pri plnenítejto Zmluvy môŽe dôjsť k úkonom, ktoré
predstavujú spracúvanie osobných Údajov v zmysle príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov v oblasti ochrany osobných Údajov; Zmluvné strany sa zaväzujlj
dodrŽiavat' všetky povinnosti, ktoré im v sÚvislosti s takýmto spracúvanĺm môŽu
vzniknút'.
Zmluvné strany sa navzájom zaväzujÚ si poskytnút' všetku potrebnú súčinnosť pri
uskutočňovaní opatrení na zabránenie úniku alebo zneuŽitiu dát o dżitel'och
platobných kariet a v prípade potreby uskutocniť opatrenia poŽadované najmä
Dodávatel'om na zabránenie úniku alebo zneuŽitiu dát o dżitel'och platobných kariet'
V prípade, ak dÔjde k úniku dát o držitel'och platobných kariet zo systému v dÔsledku
porušenia povinnosti podl'a bodu 3. tohto článku V. Zmluvy, zmluvné strany sú povinné
nahradiť škodu, ktorá tým druhejzmluvnej strane v tejto súvislosti vznikne.
V prĺpade, ak objednávatel'zistí únik alebo zneuŽitie Údajov o drŽitel'och platobných
kariet, je povinný bez zbytočného odkladu informovat' Dodávatel'a. Dodávatel' je
oprávnený túto informáciu zdiel'ať s Bankou, Partnermi, štátnymi orgánmi a inými
dotknutými stranami. objednávatel' zodpovedá Dodávatel'ovi za škodu spÔsobenú
neskorym oznámením alebo neoznámením.
objednávatel' nesmie ukladať číslo platobnej karty, dátum uplynutia doby platnosti
platobnej karty, PlN drŽitel'a platobnej karty, CW2, Cvcz a údaje z magnetického
prúžku.
objed návatel' sa zav âzuje, Že nebude:

a' vytvárat' a viesť zoznamy a evidencie s Údajmi o platobných kartách na iné
účely ako odbavenie cestujúcich vo veĘnej doprave,

b. Žiadnym spÔsobom uchovávat'akékol'vek údaje na platobných kartách, ktoré
podliehajú ochrane podl'a poŽiadaviek štandardov PCl DSS (najmä, ale
nielen, celé číslo platobnej karty)

c. odovzdávať tretím stranám akékol'vek údaje o platobných kartách alebo ich
dżitel'och pokial' nebudú pouŽité pre potreby odbavenia cestujúcich vo
verejnej doprave.

Vl. PRÁVA DUŠEVNÉHo VLASTNĺGTVA

Ak je predmetom plnenia podl'a tejto Zmluvy poskytnutie alebo dodanie diela podl'a Ş3
zákona ć' 18512015 Z'z' Autorský zâkon, všetky majetkové práva k dielu vykonáva
Dodávatel' a objednávatel' je oprávnený uŽívat' dielo výlučne v potrebnom rozsahu
podl'a Ş89 Autorského zákona.
Dodávatel'vyhlasuje, že ako drŽitel' licencie k aplikačnému programovému vybaveniu
nevyhnutnému pre poskytovanĺe technického riešenia podl'a tejto Zmluvy potvrdzuje
právo objednávatel'a uŽívat'(pouŽívať) toto programové vybavenie, vo vezii aktuálnej
ku dňu podpisu tejto Zmluvy, v rozsahu podl'a bodu 1 tohto článku Vl.
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VII. TRVANIE ZMLUVY

7mluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 3 (tri) roky odo dňa jej uzavretia. V prĺpade,
ak zmluvná strana túto Zmluvu nevypovie v lehote 6 (šiestich) mesiacov pred uplynutĺm
doby trvania zmluvy, predlżuje sa zmluva na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3
(tri) mesiace.
Bez ohl'adu na predchádzajúci bod. 1 clánku Vll, Zmluva automaticky zanikáv prípade
zániku Zmluvy s CSOB, a to bez ohl'adu na dôvod zániku Zmluvy s CSOB. Zmluva
podl'a predchádzajÚcej vety zaniká ku dňu doručenia objednávatel'ovi oznámenia
Dodávate|'a o zániku Zmluvy s CSOB.
objednávatel' berie na vedomie, že v súvislosti so Zmluvou s CSOB môŽu
Dodávatel'ovi vznĺknút' d'alšie povinnosti, ktoré bude mat'záujem reflektovat'aj v tejto
Zmluve. V prípade, ak nastane zmenazmluvných podmienok v Zmluve s csog medzi
Dodávatel'om a Bankou, má Dodávatel' právo navrhnÚť zmenu zmluvných podmienok
prostredníctvom pĺsomného návrhu Dodatku k tejto Zmluve doručeného
objednávatel'ovi. V prípade ak objednávatel' zmenu zmluvných podmienok podl'a
predchádzajúcejvety neakceptuje v lehote 20 dníod doručenia návrhu, má ktorákolVek
zmluvná strana právo odstúpit'od Zmluvy .

Zmluvu je d'alej moŽné okrem vyššie uvedených ukončit'aj nasledujÚcimi spôsobmi:
a) písomnou dohodou Zmluvných strán ku dňu určenému v takej dohode,
b) odstúpením od Zmluvy v prípade porušenia zmluvnej povinnosti a jeho

neodstránenia ani v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej v pĺsomnom
upozornení, a to ku dňu doručenia oznámenia o odstÚpení druhej Zmluvnej
strane.

Vlll. zÁvenečNÉUSTANoVENlA

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli doručovat'všetky oznámenia alebo písomnosti
osobne proti podpisu, poštou doporučene alebo kuriérom. Písomnosť odoslaná na
adresu Zmluvnej strany uvedenú v záhlavi tejto Zmluvy alebo na adresu naposledy
pĺsomne oznámenú Zmluvou stranou sa povaŽuje za doručenú aj ked' je vrátená
odosielatel'ovi ako nedoruöená. V prípade, ak to táto Zmluva výslovne umoŽňuje, je
moŽné oznámenia a pĺsomnosti podl'a tejto Zmluvy doručit'aj prostrednĺctvom emailu.
Zmluvné strany sa dohodli, Že osobitne v otázkach vyúčtovania, Paušálu, fakturácie
a iných finančných otázkach vyplývajúcich z tejto Zmluvy sú kontaktné osoby
nasledovné:

Za Dodávatel'a

TransData s,r.o

M. R. Štefánika 139, 01o O1Żilina
k rukám: lng. Martin Kucharěík
email: finance@transdata.sk

Za objednávatel'a:

DPMPB, s.r.o.
Špoľtovcov 34o,o17 01 PovaŽská
Bystrica
k rukám: Radovan Cmelo
email: cmelo@dpmpb.sk

Akékol'vek oznámenie alebo zásielka sa bude povaŽovat'za doručenú: ak bolo podané
osobne alebo odoslané kuriérskou sluŽbou, odovzdanĺm takého oznámenia
oprávnenému zástupcovi adresáta alebo podpísaným potvrdením o prijatí takého
oznámenia oprávneným zástupcom adresáta, prĺpadne odmietnutím prevzatia takého
oznámenia oprávneným zástupcom adresáta;
Ak niektorá zo Zmlwných strán vyuŽije viac neŽ jeden z vyššie uvedených spÔsobov
doručovania oznámení podl'a tejto Zmluvy, má sa za to, že adresát obdźal príslušné
vyhlásenie v ten z vyššie uvedených dnídoručenia, ktoý nastal skÔr. V prípade zmeny
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adresy na doručovanie alebo prĺslušných kontaktných osÔb sa Zmluvné strany
zaväzujú bezodkladne informovať o takejto zmene druhú Zmluvnú stranu.
Súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy:
- Príloha c. 1 - označenie predajného miesta
Táto Zmluva nahrâdza všetky predchádzajúce zmluvy, dohody a d'alšie dojednania
uzatvorené medzi Zmluvnými stranami ohl'adom Predmetu zmluvy'
Zmeny a doplnky tejto Zmluvy sú platné len ak sú vykonané písomnou formou a
podpísané oboma Zmluvnými stranami.
Táto Zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnost' dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán'
Zmluvné strany vyhlasujÚ, Že údaje uvedené v Zmluve sú pravdivé a aktuálne a
zaväzuju sa vzájomne bez meškania oznámit' druhej zmluvnej strane kaŹdlj zmenu,
ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných zâväzkov. Sú si vedomí, Že pri
neoznámení takejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré mÔŽu druhej zmluvnej
strane z neznalosti týchto údajov vzniknÚt'.
Zmluvné strany vzájomne vyhlasujú, že sú oprávnené tÚto Zmluvu podpĺsat', Že svoju
vÔl'u uzavrieť túto Zmluvu prejavili slobodne, vâŽne abez omylu a táto Zmluva nebola
uzavretá v tiesniza nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečítali, jej obsahu
porozumeli a na znak súhlasu túto Zmluvu podpĺsali.
Zmluvaje vyhotovenáv 4 (štyroch) rovnopisoch. KaŽdá Zmluvná strana obdrži 2 (dva)
rovnopisy.

8.

I

Za Dodávatel'a

V Žiline, dňa
0 1, 02. 2021

Za objednávatel'a

V PovaŽskej Bystrici,

Dopravný podnlk
Bystrica, g.r.o.
Radovan Cmelo
Konatel'

n" 4tQ"rnr,l

T s.r.o.
av Jurčišin

PovaŽská
ln
Konatel'

TľansData s.ľ.o.
lng. Karol Gogolák
Konatel'
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