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ZMLUVA o PoSKYTNUTĺ SLUŻ EB
VIRTUALlzÁclE DoPRAVNEJ KARTY

uzatvorená podl'a s 269 ods. 2 zâkona ë ,.513t1991 obchodný zákonnĺ k v znení neskor¹ í ch
predpisov (d'alej len ,,Zmluva")
medzi

obchodné meno
Sí dlo:

rco:

lc opľ

:

Registrácia:
Zastú pený:

Banka

TransData s.r.o.
M.R. © tefánika 139, o1o 01 Ż ilina
35741 236
sK2020242763
oR okresné ho sÚdu Ż llina, oddiel Sro, vlo®ka č . 69536iL
lng. Branislav Jurč i¹ in,konatel'
lng. Karol Gogolák, MBA, konatel'
Tatra Banka a.s., IBAN SK42 1 100 0000 0026 2519 0579

(d'alej len,,Poskytovatel"')
a

obchodné meno
Sí dlo:

lČ o:
lc oprĺ :
Registrácia:
Zastú pený:
Banka:

Dopravný podnik mesta Pova®ská Bystrica, a.s.
© portovcov 340,017 01 Pova®ská Bystrica
53 153 073
sK2121306561
oR okresné ho Sú du
Radovan Č melo - konatel'
VÚB Banka, a.s', poboč ka Pova®ská Bystrica
sK44 0200 0000 0043 0856 1451 I SUBASKBX

(d'alej len,,objednávateľ ")

(objednávatel'a Poskytovatel'd'alej spoloč ne ako ''Zmluvné stľ any'' a ka¾ dý samostatne aj
ako ,,Zmluvná stľ ana")

NAKOĽKo:

A

Poskytovatel' je systé movým integrátorom platobných a identifikač ných systé mov v
oblasti veĘ nej osobnej dopravy, ktoý poskytuje objednávatel'ovi tovary
(bezkontaktné ěipové karty obsahujú ce Dopravnú aplikáciu' ktorá je predmetom
du¹ evné ho vlastnĺ ctva Poskytovatel'a), slu®by a softvé rovú podporu sú visiacu s
technickým zabezpeć ení m predaja cestovných lĺ stkov (ednorazových prí padne aj
č asových predplatných lĺ stkov) bezkontaktných Cipových kariet obsahujú cich
Dopravnú aplikáciu, ktorá umo®ňuje pou®iť bezkontaktnú č ipovú kartu na ú hradu
cestovné ho vo verejnej autobusovej doprave.
objednávatel' je prevádzkovatel'om pravidelnej veĘ nej autobusovej dopravy, ktoý
ponú ka (vyu®í vajÚc slu®bu Poskytovatel'a týkajÚcej sa dodávky bezkontaktných
č ipových kariet) cestujú cim mo®nosť zakú penia cestovných lí stkov na autobusovú

z

B

dopravu elektronickou formou prostrednĺ ctvom bezkontaktnej Cipovej

c

karty

s inicializovanou Dopravnou aplikáciou.
Poskytovatel'zároveň na základe osobitnej zmluvy poskytuje objednávatel'ovi vybrané
Akceptač né zariadenia umo®ňujÚce pou®itie bezkontaktných Cipových kariet, a to
hardvé r (Akceptač né zariadenie) ako aj prí slu¹ ný softvé r k Akceptač né mu zariadeniu'

D

Poskytovatel' na základe osobitných zmlÚv uzatvorených so spoloč nosť ami NXP
Semiconductors Netherlands B.V. so sí dlom High Tech Campus 60 Eindhoven,
Holandsko (dalej len ,,NXP"), spoloönosť ou Google LLC, so sĺ dlom '1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, California 94043 (d'alej len ,,Google") a dal¹ í mi dodávatel'mi
kompatibilnej technológie v Smart zariadeniach, ponú ka dopravcom Technologické
rie¹ enie slu®ieb virtualizácie dopravnej karty a vyu®í vanie technológie NFc
umo®ňujú cej nahradenie bezkontaktných Č ipových kariet obsahujú cich Dopravnú
aplikáciu, Virtualizovanou dopravnou kaľ tou ulo¾ enou v Smart zariadeniach
cestujú cich v mobilnej aplikácii Google Pay, ktorá je predmetom du¹ evné hovlastnĺ ctva
Googlu, a/alebo v iných Smart zariadeniach umo®ňujú cich virtualizáciubezkontaktných
Cipových kariet, a to vrátane prepojenia a synchronizácie Virtualizovanej dopravnej
karty s Aplikáciou správy kariet prostrednĺ ctvom platformy Slu®ieb eShopu, ktoré
Poskytovatel' poskytuje dopravcom na zâklade osobitnej zmluvy
o zabezpeć ,ení /sprostredkovaní predaja produktov na dopravné karty dopravcu
prostred

E

F

n

í ctvom nternetu.
i

objednávatel'má záujem roz¹ ĺ riťd'al¹ ĺ typ platobnej metódy cestovné ho a ponú kať tak
svojí m cestujú cim mo®nost' zakÚpenia cestovných lí stkov aj prostrední ctvom
Virtualizovanej dopravnej karty, vrátane jej prepojenia a synchronizácie s u®
existujú cimi Slu®bami eShopu.
Zmluvné strany majú záujem upraviť komplexne svoje vzájomné práva a povinnosti
týkajú ce sa poskytovania Technologické ho rie¹ enia slu®ieb virtualizácie dopravnej
karty vo veĘ nej autobusovej doprave, a to spÔsobom plne zohl'adňujÚcim obsah
osobitných zmlÚv Poskytovatel'a uzavretých s NXP a Google, a v budú cnosti d'a|¹ í ch
dodávatelbv kompatibilnej technológ ie v S mart zariaden iach.

ZMLUVNÉ STRANY SA DoHoDLl NASLEDoVNE:

1.
1.1

DEFINĺ G|E

Nasledujú ce pojmy s vel'kým zač iatoč nýmpĺ smenom pou®ité v tejto Zmluve maju
nasledovný význam:
Akceptač né zariadenie je zariadenie pre elektronickú komunikáciu (č í taniea zápis
ú dajov) s bezkontaktnými č ipovými kartami, a ktoré pozostáva z hardware ako aj
,
reví zorská č í tač ka,
prí slu¹ né horiadiaceho software (napr. palubný poč ĺ tač validátor,
predpredaj, automat).
Aplikácia GoogIe Pay je mobilná aplikácia umo®ňujú ca ýchly a jednoduchý spÔsob
platby cestovných lĺ stkov. Aplikácia Google Pay je programoVým technickým rie¹ enĺ m
a predmetom du¹ evné hovlastnĺ ctva Googlu.
Aplikácia správy kariet je mobilná aplikácia Ubian, ktorá je k dispozí cií na stiahnutie
pre mobilné platformy Android, ios a Huawei' Aplikácia pre správu kariet je
predmetom du¹ evné ho vlastní ctva
programovým technickým rie¹ ení m
Poskytovatel'a.
Gestovný lí stok je platný cestovný lí stok vydaný objednávatel'om v elektronickej
podobe bud' ako jednorazový cestovný lí stok (JCL) alebo ako predplatný cestovný
lĺ stok (PCL).
cipová karta (alebo dopľ avná karta) znamená bezkontaktnú č ipovú kartu obsahujú cu
Dopravnú aplikáciu.
Dopravná aplikácia znamená sú bor ú dajových ¹ truktú rnahratých v öipe
bezkontaktnej č ipovej karty alebo v inom nosiöi a spÔsobov ich pou®itia, ktoré
umo®ňujÚ dż itel'ovi bezkontaktnej č ipovej karty pou®itie bezkontaktnej č ipovej karty
ako nosič a Cestovných lí stkov urč ených na cestovanie vo veĘ nej osobnej doprave
a umo®ňuje pou®itie Elektronickej peňa®enky alebo aj ich kombináciu ako aj
opakované mo®nosti pou¾ itia. Dopravná aplikácia je programovým technickým
rie¹ ení ma predmetom du¹ evné hovlastní ctva Poskytovatel'a'
Dr®iteľ č ipovej kaţ je fyzická osoba, ktorej bola Cipová karta vydaná oprávneným

a
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Ą

Vydavatel'om t. j. objednávatel'om, iným dopravcom, alebo strednou alebo vysokou
¹ kolou/univerz itou.
Dr¾ iteľ Virtualizovanej dopravnej karţ alebo Dľ ¾ iteľje Í yzická osoba, ktorej bola
Virtualizovaná dopravná karta aktivovaná spÔsobom ¹ pecifikovaným v Prĺ lohe č . 1 tejto
Zmluvy.
Elektronická peňa®enka (EP) znamená elektronickú aplikáciu vytvorenú v č ipe
bezkontaktnej Č ipovej karty alebo na inom nosič i, ktorá uchováva nominálnu hodnotu
v podobe kreditu a je akceptovaná dopravcom k ú hrade ní m poskytovaných slu®ieb
osobnej dopravy (platba za cestovné ). Elektronická peňa®enka je programovým
technickým rie¹ enĺ ma predmetom du© evné hovlastní ctva Poskytovatel'a
NFC (Near Field Gommunication) je technológia umo¾ ňujú cakrátkodosahové ,
vysokofrekvenč né a bezdotykové spojenie a výmenu dát medzi elektronickými
zariadeniami do vzdialenosti okolo 4 cm, ktorá zabezpeöuje komunikáciu medzi
Mobilným zariadení m cestujú ceho alebo iným Smart zariadení m cestujú ceho a
Akceptač ným zariadení m aj bez internetové ho pripojenia.
Pľ eukaz ¹ tudenta vysokej ¹ koly alebo Preukaz ¹ tudenta je doklad potvrdzujú ci
právne postavenie ¹ tudenta vysokej ¹ koly, vystavený podl'a $ 67 Zákon a 131ĺ 2002 Z' z.
o vysokých ¹ kolách vo forme multifunkč nej bezkontaktnej č ipovej karty, ktoý ¹ tudenta
oprávňuje vyu®ĺ vať práva a výhody vyplývajú ce zo zákonov, vnú torných predpisov
vysokej ¹ koly a z dohôd s inými právnickými osobami.
Preukaz ¾ iaka je vyjadrení m právneho postavenia ®iaka (identifikač ným dokladom)
dennejformy ¹ tú diana základnej alebo strednej ¹ kole v podobe bezkontaktnej č ipovej
karty.
sAM modul je hardvé rový modul v Akceptaönom zariadenĺ , ktoý umo®ňuje
zabezpeč enú komunikáciu s Č ipovými kartami a Virtualizovanýmidopravnými kartami.
Slu¾ by eShop predstavujú softvé rové rie¹ enia na realizáciu predaja plastovej
dopravnej karty, aktivácie Virtualizovanej dopravnej karty, dobitia kreditu na dopravnú
kartu a predaja PCL na dopravnú kartu prostrední ctvom webovej stránky dopravcu,
Aplikácie správy kariet, alebo webovej stránky www.ubian'sk, ktoré sú ¹ pecifikované
v osobitnej zmluve o poskytovanĺ / sprostredkovanĺ predaja predaja produktov
dopravcu na dopravnú kartu uzavretej medzi objednávatel'om a Poskytovatel'om.
Slovenský dopravný pas (SDP) alebo Systé m TransGaľ d predstavuje technické
rie¹ enie uńo®ňujú ce vzájomné vyu®itie Cipových kariet a Virtualizovaných dopravných
kariet na platbu cestovné ho u dopravcov, ktorí sú zmluvnými partnermi Slovenské ho
dopravné ho pasu alebo zapojenými do Systé mu TransCard.
Smaľ t zariadenie je najmä mobilné zariadenie, elektronické náramky, hodinky alebo
iné elektronické zarĺ adenie umo®ňujú ce vyu¾ itie Technologické ho rie¹ enia sluż ieb
virtualizácie dopravnej karty.
softvé rové rie¹ enie Transoffice poskytnuté
Systé m objednávateI'a
Poskytovatelbm, ktoré objednávatel'vyu®ĺ va v rámci svojich dopravných systé mov na
základe osobitnej zm uvy'

je

l

Technologické ľ ie¹ enie slu¾ ieb viľ tualizácie dopravnej karty znamenâ
technologický proces, na základe ktoré ho dochádza k aktivácii Virtualizovanej
dopravnej karty, ktorá umo®ňuje následné ulo®enie Virtualizovanej dopravnej karty do

Aplikácie Google Pay, peňa®ný vklad na Virtualizovanú dopravnú kartu, kú pu
Cestovné ho lí stka a pou®itie Virtualizovanej dopravnej karty vo verejnej doprave,
podrobne ¹ pecifikovaný v Prí lohe č . 1 tejto Zmluvy.
Viľ tualizovaná dopravná kaľ ta je emuIovaná dopľ avná karta:
a) predstavujú ca náhradu (plastovej) bezkontaktnej tipovej karty;

b) umo®ňujú ca zakú penie Cestovných lí stkov jednoduchým prilo®enĺ m Smart
zariadenia s aplikáciou Google Pay alebo iné ho Smart zariadenia Dr®itel'a

c)

k Akceptač né muzariadeniu; a
zabezpeč ujú ca komunikáciu medzi Mobilným zariadení m Dr®itel'a alebo iným
Smart zariadení m Dr®itel'a a Akceptaěným zariadení m prostrední ctvom NFc
technológie, ktorá umo®ňuje vzájomnú výmenu dát medzi týmito zariadeniami,

3

a ktorá spĺ ňa technické po®iadavky pre integráciu existujú ceho rie¹ enia Systé mu
TransCard a Slovenský dopravný pas.
2

PREDMET ZMLUVY

2.1

2.2.

Za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve sa Poskytovatel' zavä zuje objednávatel'ovi
poskytnú ť Technologické rie¹ enie slu®ieb vińualizácie dopravnej karty a objednávatel'
sa zavä zuje zaplatiť mU za to dohodnú cenu podl'a č lánku 6 tejto Zmluvy.
V rámci poskytnutia Technologické ho rie¹ enia slu®ieb virtualizácie dopravnej karty
zabezpeč uje Poskytovatel'prepojenie Systé mu objednávatel'a, Aplikácie správy kariet
a Aplikácie Google Pay, a postupne d'al¹ ĺ mi aplikáciami umo®ňujú cimi pou®itie Smart
zariadenia na platbu cestovné ho (Garmin Pay, Fitbit Pay, Huawei, Apple Pay ai.)

3

TEcHNoLoGlcKÉ RtE© ENlEsLU®IEB VIRTUALlzÁcle DoPRAVNEJ KARTY

3.'ĺ

Poskytnutie Technologické ho rie¹ enia slu®ieb virtualizácie dopravnej karty podl'a tejto
zahŕ ňa mo®nost':
a) aktivácie Virtualizovanej dopravnej karty;
b) ulo®enia Virtualizovanej dopravnej karty do Aplikácie Google Pay;
c) dobitia kreditu na VirtualizovanÚ dopravnú kartu a kú pu Cestovné ho lí stka;
d) pou®itia Virtualizovanej dopravnej karty vo verejnej doprave;
e) preukázania nároku na zl'avu a zablokovanie Virtualizovanej dopravnej karty.
Podrobný opis rie¹ enia je v Prí lohe č . 1 tejto Zmluvy.

Zm luvy

ŕ\

4.

4.1'

PoDMlENKY PosKYTNUTIA TEcHNoLoGlcKÉ Ho RlE© ENIA sLU®IEB

VlRTUALlzÁcle DoPRAVNEJ KARTY
Viľ tualizovaná dopravná karta

4.1.1. Virtualizovaná dopravná karta po jej aktivácii umo®ní najmä :
a) objednávatel'ovi elektronicky personalizovať , blokovat' a odblokovať
VirtualizovanÚ dopravnú kartu vzdialene (over the air) i na jeho
Akceptač ných zariadeniach,

b) Dż itel'ovi dobí janie kreditu, kú pu Cestovné ho lĺ stka, správu a

ŕą

pou®itie

Virtualizovanej dopravnej karty na ú hradu cestovné ho.
4.1'2. Emitentom Virtualizovanej dopravnej karty je objednávatel'. Platby ceny
Cestovných lĺ stkov vykonané prostrednĺ ctvom Virtualizovanej dopravnej karty
a platby na dobĺ janie kreditu na Virtualizovaných dopravných kartách sa riadi
prí slu¹ nouzmluvou, ktorá definuje podmienky predaja produktov dopravcu
prostredn í ctvom internetu (Zmluva o sprostredkovaní zo dňa 9.10.2021)'
4'1.3. Virtualizovaná dopravná karta zabezpeč uje Úplnú kompatibilitu v rámci
systé mov TransCard, Slovenský dopravný pas a umo®ňuje plnú akceptáciu
v rámci týchto systé mov. V prí pade, ak je objednávatel' na základe osobĺ tnej
zmluvy o rozú č tovanízmluvným partnerom V systé me TransCard a/alebo
Slovenský dopravný pas, Technologické rie¹ enie slu®ieb virtualizácie dopravnej
karty poskytnuté na základe tejto Zmluvy je technicky pripravené na pou®itie
v oboch uvedených systé moch. Poskytovatel' nezodpovedá za kompatibilitu
Technologické ho rie¹ enia slu®ieb virtualizácie dopravnej karty so systé mami
iných poskytovatel'ov slu®ieb nezapojených v systé me TransCard a/alebo
Slovenský dopravný pas.
4'1'4. Poskytovatel'prehlasuje a objednávatel'berie na vedomie, ®e Technologické
rie¹ enie slu®ieb virtualizácie dopravnej kańy je pou®itel'né v lntegrovanom
dopravnom systé me Bratislavské ho samosprávneho kraja a v zavâdzaných
integrovaných dopravných systé moch ostatných krajov.
4'1'5' Poskytovatel' sa v sú vislosti s poskytnutĺ m Technologické ho rie¹ enia slu®ieb
virtualizácie dopravnej karty zavä zuje technicky zabezpeč iť akceptáciu
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Virtualizovaných dopravných kariet v re®ime Preukazu ¹ tudenta a Preukazu
®iaka na Akcepta cných za riad en iach objed n ávatel'a.
4'1.6. Poskytovatel' na zâklade svojich zmluvných vzť ahov so ¹ kolami nesie
zodpovednosť za skutoönost',®eDr¾ itel'preukazu ¹ koly, ktoý sinárokuje tarifné
zl'avy na základe aktuálneho právneho statusu, je aj oprávnený tie1o zl'avy
reálne vyuż í vať .objednávatel' berie na vedomie, ż e Poskytovatel' má so
¹ kolami uzatvorené osobitné zmluvy a vybudovanú adekvátnu hardvé rovú
infra¹ truktú ru prepojenú na informač né systé my ¹ kôl a Ministerstva ¹ kolstva
SR, na základe ktoých Poskytovatel' vykonáva jedineč né zápisy právneho
statusu Dż itel'a preukazu do jeho č ipu' Platný právny status ®iaka alebo
tak alokovaný v elektronickej podobe v č ipe Preukazu
¹ tudenta
¾ iakal¹ tudenta. objednávatel' berie na vedomie, ®e Poskytovatel' je povinný
v spolupráci s prĺ slu¹ nými¹ kolami zabezpeč iť vykonanie primeraných opatrenĺ
k overovaniu právneho statusu ®iaka alebo ¹ tudenta za ú č elompreverenia
oprávnenosti Dľ ®itel'a na tarifné zl'avy.
4.1.7. objednávatel'berie na vedomie, ®e Virtualizované dopravné karty sú urč ené
výluč nepre objednávatel'a na pou®itie v rámci zabezpeč ovania verejnej
osobnej dopravy v Slovenskej republike a vzhl'adom na skutoč nosť , ®e
technické zabezpeč enie akceptácie
zodpovedný
Poskytovatel'
objednávatel' nie je oprávnený bez
kariet,
Virtualizovaných dopravných
pĺ
somné
ho
predchádzajú ceho
sú hlasu Poskytovatel'a odplatne alebo
bezodplatne previesť právo u®í vat'Technologické rie¹ enie slu®ieb virtualizácie
dopravnej karty na tretiu osobu.
4.1.8' Poskytovatel' zabezpeč í , ¾ e ú daje o transakciách sa budú spracovávat'
v Systé me objednávatel'a rovnako ako Ćipové karty, a ¾ e zÚć tovanie medzi
dopravcami bude zalo®ené na rovnakom princí pe ako v prí pade Cipových

je

je

za

kariet.

4.2

Aplikácia správy kariet, Aplikácia Google Pay a zmIuvný vzt'ah objednávatel'a
a Dr®iteľ ov

4.2.1' Aplikácia správy kariet a Aplikácia Google Pay bude umo¾ ňovať Dr¾ itel'om:

a)

vykonať peňa®ný vklad na Virtualizovanú dopravnú kartu (dobitie kreditu)
alebo kú pu Cestovné ho lí stka;
b) správu a obsluhu Virtualizovanej dopravnej karty, ktorâ zahiňa najmä
mo®nosť zí skania a upravovania informácií o Dż itel'ovi, vý¹ ke kreditu,
platnosti PCL, nároku na zl'avu z cestovné ho, transakciách a pod.;
c) vzájomné prepojenie Aplikácie správy kariet a Aplikácie Google Pay'
4.2.2. objednávatel' sa zavä zuje akceptovať Cestovný lí stok zakÚpený Dr®itel'om
prostrední ctvom Virtualizovanej dopravnej karty v zmysle prepravných a
tarifných podmienok objednávatel'a'

do

zmluvné ho vzt'ahu medzi Dr®itel'om
a objednávatel'om, ktoqý sa riadi v¹ eobeçne zâvä znými právnymi predpismi a
aktuálnymi prepravnými atarifnými podmienkami objednávatel'a. Peňa®né
prostriedky pou®ité na dobitie kreditu a ú hradu ceny Cestovné ho lí stka
zaplatené prostrední ctvom Virtualizovanej dopravnej karty sú vlastní ctvom
objednávatel'a.

4'2.3' Poskytovatel' nevstupuje

4.3

Po¾ iadavky na obied návateľ a

4.3'1. Na poskytovanie Technologické ho rie¹ enia slu®ieb virtualizácie dopravnej karty
je nevyhnutné splniť nasledovné podmienky zo strany objednávatel'a:
4.3'1.1. Úprava Softvé ru a aktualizácia aplikácií v Systé me objednávatel'aza
ú č elomakceptácie Virtualizovanej dopravnej karty a technológie
NFC na nasledovných zariadeniach:
a) palubné poč í tač evo vozidlách verejnejdopravy;
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b)

4.3.1'2'

4'3'1'3'

4'3'1'4'

predpredajné miesta;
oznacovace cestovných lí stkov Vo Vozidlách verejnej dopravy;
Upgrade SAM modulov v zariadeniach objednávatela (palubný
poč í tač predpredaj,
,
validátor apod.). SAM moduly sÚ sÚč asť ou
zariadení , ktoré č í tajúdopravné karty a zabezpeć ujú bezpeöné
cí tanie Údajov z cipu dopravnej karty. Dodávatel'om SAM modulov je
Poskytovatel' a update SAM modulov je mo®né vykonat' vzdialene
alebo fyzicky na základe dohody s objednávatel'om.
Úprava tarify a prepravné ho poriadku objednávatel'a. V prepravnom
poriadku objednávatel' roz¹ í ripojem nosič a Dopravnej karty aj o jej
virtualizovaný ekvivalent a v tarife objednávatel'a roz¹ í ripredaj aj
o Virtualizovanú dopravnú kartu.
Za¹ kolenie obsluhy zariadení ' objednávatel' v sÚč innosti
s Poskytovatel'om je povinný zabezpeč it' ¹ kolenie obsluhy na
oboznámit' vodič ov
predpredajných miestach objednávatel'a
autobusov a reví zorov s novým platobným prostriedkom'
objednávatel' je povinný v sú č innostis Poskytovatel'om zabezpeč it'
informovanie cestujú cich o Virtualizovanej dopravnej karte.

c)

a

4'3.1'5'
5.

5.1

5.2
5.3

5.4.

5.5

cł s, ulesT'o A sPÔsoB sPUsTENtA TEcHNoLoGlcKÉ Ho RlE© ENnsLU®EB
VIRTUALIZACIE DOPRAVNEJ KARTY
Predpokladaný termí n spustenia Technologické ho rie¹ enia slu®ieb virtualizácie
dopravnej karty je do 3 mesiacov od nadobudnutia ú č innostiZmluvy. Termí n je viazaný
najmä na realizáciu upgrade SAM modulov u objednávatel'a, ktorá je nevyhnutnou
technickou podmienkou pre spustenie Technologické ho rie¹ enia slu®ieb virtualizácie
dopravnej karty.
Miestom dodania a spustenia Technologické ho rie¹ enia slu®ieb virtualizácie dopravnej
karty je sí dlo objednávatel'a'
Dodanie a spustenie Technologické ho rie¹ enia slu®ieb virtualizácie dopravnej karty
bude zahŕ ňat' zo strany Poskytovatel'a:
5.3.1. ú kony potrebné k aktivácii Virtualizovanej dopravnej karty;
5'3'2' ú kony potrebné k prepojeniu a synchronizácii Virtualizovanejdopravnej karty so
Systé mom objednávatel'a, Aplikáciou správy kariet a Aplikáciou Google Pay.
Dodanie a spustenie Technologické ho rie¹ enia slu®ieb virtualizácie dopravnej karty
bude realizované na základe harmonogramu dodania Technologické ho rie¹ enia
slu®ieb virtualizácie dopravnej karty, ktoý Poskytovatel'a predlo¾ í objednávatel'ovi do
14 dní od nadobudnutia ú č innostitejto Zmluvy.
Spustenie Technologické ho rie¹ enia slu®ieb virtualizácie dopravnej kańy Zmluvné
strany potvrdia v pĺ somnom protokole, ktoré ho sú č ast'oubudú najmä prí padné zistené
vady Technologické ho rie¹ enia slu®ieb virtualizácie dopravnej karty a dátum a miesto
vystavenia protokolu (d'alej len ,,ProtokoI"). Protokol sú Zmluvné strany povinné
podpí sat'.

s posxYToVANĺ M

6.

oDP!_ATA, PLAToBNÉ PoDMIENKY A NÁKLADY sPoJENÉ
SLUZ!EB

6.'1.

spustenie
vý¹
ke 5 000'Technologické ho rie¹ enia slu®ieb virtualizácie dopravnej karty odplatu vo
EUR (slovom pä t'tisí c euro). K takto dohodnutej odplate sa pripoč í tadaň z pridanej
hodnoty vo vý¹ ke urč enej podl'a predpisov platných v č ase rozhodujú com pre výpoč et
dane (dalej len ,,Odplata"). Odplata bude uhraden
odplata bude uhradená na základe faktú ry vystavenej Poskytovatel'om nasledovne:
6.2.1' poskytovatel'vystaví faktú ru po riadnom poskytnutí Technologické ho rie¹ enia
slu®ieb virtualĺ zácie dopravnej karty a podpĺ sanĺ Protokolu podl'a bodu 5.5 tejto
Zmluvy v danom kalendárnom mesiaci; a

6'2'

objednávatel'

sa

zavä zuje zaplatiť Poskytovatel'ovi

za

dodanie

a

6

6.2'2. faktú ra podl'a bodu 6.2.1. bude splatná do 31'12'2021, prič om polovica odplaty
bude so splatnosť ou do 14 dnÍ od dorucenia FaktÚry objednávatel'ovi; a

6'2.3. preú öelytejtoZmluvysafakturovanásumaalebojejč asť pova®ujezauhradenú

dňom jej pripí sania na ú č etPoskytovatel'a uvedený v záhlaví tejto Zmluvy alebo

6.3

6.4.

na prí slu¹ nejfaktú re.
prí pade ome¹ kania objednávatel'a s ú hradou odplaty je objednávatel' povinný
zaplatiť Poskytovatel'ovi ú rok z ome¹ kania vo vý¹ ke 0,05% z dl®nej sumy odplaty za
ka¾ dý Ązać ,atý deň ome¹ kania, aż do ú plné hozaplatenia dl®nej sumy odplaty.
objednávatel' vzal na vedomie, ®e v odplate nie sú zahrnuté nasledovné plnenia
spó;ené s poskytovaní m Technologické ho rie¹ enia slu¾ ieb virtualizácie dopravnej

V

karty:

karty vo vý¹ ke podl'a
aktuálne platné ho cennĺ ka Poskytovateľ a za ka®dÚ vydanú Virtualizovanú
dopravnú kartu (dä lej len ,,Poplatok za aktiváciu"), ktoý je Dr®itel' povinný
zaplatiť Poskytovatel'ovi pri vydaní Virtualizovanej dopravnej karty; a
6.4'2' roč ný poplatok za predĺ ®enie práva Dr¾ itel'a na vyu®ĺ vanie technológie
Virtualizovanej dopravnej karty na obdobie 12 mesiacov vo vý¹ ke podl'a
aktuálne platné ho cenní ka Poskytovatel'a za ka®dú aktivovanú Virtualizovanú
dopravnú kartu (d'alej len ,,Poplatok za prolongáciu"), ktoý je Dź itel' povinný

6'4'1. poplatok za vydanie a aktiváciu Virtualizovanej dopravnej

zapIatiť Poskytovatel'ovi.

6.5

o.o.

objednávatel'vzal na vedomie, ®e tak Poplatok za aktiváciu ako aj Poplatok za
prolongáciu patria Poskytovatel'ovi, a to bez ohl'adu na to, č i Dż itel' u¾ je Dż itel'om
č ipovej karty alebo nie. Právny vzť ah medzi Poskytovatel'om a pou®í vatel'om ako aj
vý¹ ku Poplatku za aktiváciu a vý¹ ku Poplatku za prolongáciu upravujú v¹ eobecné
obchodné podmienky Aplikácie správy kariet. V prĺ pade, ak objednávatel' pri vyu®ĺ vanĺ
slu®ieb Poskytovatel'a podl'a tejto Zmluvy nepou¾ í vaplatobnú bránu Poskytovatel'a,
v¹ etky sumy Poplatkov za aktiváciu a Poplatkov za prolongáciu sa cez platobnú bránu
objednávatel'a pripisujú na bankový ú č etobjednávatel'a, a teda objednávatel' sa
zavä zuje sú hrnnú sumu v¹ etkých takto zí skaných Poplatkov za aktiváciu a Poplatkov
za prolongáciu prevádzat' na bankový ú č etPoskytovatel'a uvedený vzáhlaví tejto
Zmluvy na mesač nej báze, a to v®dy najneskÔr do 10 dnĺ od doruöenia pí somné ho
výkazu od Poskytovatel'a o aktivovaných a prolongovaných Virtualizovaných
dopravných kartách za uplynulý kalendárny mesiac. Pí somný výkaz zasiela
objednávatel'na emailovú adresu kontaktnej osoby uvedenú v tejto Zmluve.
Ak v tejto Zmluve nie je výslovne stanovené inak, v¹ etky náklady na prevádzku
Technologické ho rie¹ enia slu®ieb virtualizácie dopravnej karty zná¹ a Poskytovatel',
vrátane v¹ etkých sú visiacich licenč ných a iných poplatkov voč i NXP' Google, prí padne
iných dodávatel'ov Smart zariadení .

PRÁVA DU© EVNÉ HoVLAsTNĺ cTVA

7
7

'1'

Du¹ evné vlastnĺ ctvo NXP
7

.1'1' Technologické rie¹ enie slu®ieb virtualizácie dopravnej karty je predmetom
du¹ evné hovlastnĺ ctva NXP. Technologické rie¹ enie slu®ieb virtualizácie

dopravnej karty Poskytovatel'vyu®í vaoprávnene nazáklade osobitnej licenč nej
zm|uvy uzatvorenej s NXP, v rámci ktoĘ je Poskytovatel' okrem iné ho
oprávnený udeliť sublicenciu na jeho vyu®í vanie tretĺ m osobám. Poskytovatel'
vyhlasuje, ®e:

7

.1.1.1

7

7

7

'2.

.1.1 .2

má od NXP plné právo poskytnú t' objednávatel'ovi sublicenciu na
pou®itie Technologické ho rie¹ enia slu®ieb virtualizácie dopravnej
kańy;
udelení m takej sublicencie nebude zasahovať do práv NXP alebo
iných osôb, najmä autorských práv a práv z priemyselné ho a iné ho
d u¹ evné hovlastnĺ ctva.

Du¹ evné vlastní ctvo Poskytovatel'a

7.2.1' Poskytovatel' týmto udel'uje objednávatel'ovi

sú hlas na

pou®itie

Technologické ho rie¹ enia slu®ieb virtualizácie dopravnej karty výhradne na
Virtualizovaných dopravných kartách poskytnutých Poskytovatel'om a výluč ne v
sú lade s Úč elom tejto Zmluvy, t. j. na umo®nenie vyu®í vania Technologické ho
rie¹ enia slu®ieb virtualizácie dopravnej karty cestujú cim, ktorí u® sú Dr®itel'mi
ěipových kariet alebo ktorí sa stanú Dź itel'mi Virtualizovaných dopravných
kariet a na vyu®itie Virtualizovanej dopravnej karty Dr®itel'om na cestovanie vo
Slovenskej republike (d'alej len ,,Licencla
verejnej osobnej doprave
k technotogické mu ľ ie¹ eniu"). Licenciu k technologické mu rie¹ eniu
nadobudne objednávatel' okamihom dodania Technologické ho rie¹ enia slu®ieb
virtualizácie dopravnej karty a zaplatenia odplaty. Licencia je udelená ako
nevýhradná a výluč ne v ú zemnom rozsahu Slovenskej republiky po dobu
platnosti tejto Zmluvy.
7.2.2' odplata za Licenciu k technologické mu rie¹ eniu je zahrnutá v odplate podl'a
bodu 6"ĺ tejto Zmluvy a Poskytovatel'ovi nepatrí za poskytnutie tejto Licencie k
technologické mu rie¹ eniu ®iadna d'al¹ ia odplata.
7 '2'3' objednávatel' nie je oprávnený postú pit' Licenciu k technologické mu rie¹ eniu
tretí m stranám bez predchádzajú ceho pí somné ho sú hlasu Poskytovatel'a, a to
ani ako sú č asťpredaja podniku alebo č asti podniku. objednávatel' nie je
oprávnený pou®it'Virtualizovanú dopravnú kartu inak ako spôsobom uvedeným
v tejto Zmluve za ú č elomjejvyu®itia na cestovanie vo verejnej osobnejdoprave
v Slovenskej republike' objednávatel' najmä nie je oprávnený kopí rovat',
upravovat', menit' Virtualizovanú dopravnú kartu, vytvárať odvodené diela,
distribuovať alebo licencovat' Virtualizovanú dopravnú kartu, ak nie je v tejto
Zmluve výslovne stanovené inak.
7 '2'4. objednávatel' je oprávnený poskytnÚť sú hlas na vyu®itie slu®ieb Virtualizovanej

v

dopravnej karty (sublicenciu) výluč ne Dľ ®itel'ovi za Úč elom vyu®itia
Virtualizovanej dopravnej karty na ú öely cestovania vo veĘ nej osobnej
doprave v Slovenskej republike. objednávatel' je povinný zabezpeč iť , aby sa
Dr¾ itel'zaviazal nevyu®í vat'Virtualizovanú dopravnú kartu zainým ú č elomako
podl'a predchádzajú cej vety, najmä , ale nie výluč ne, aby Virtualizovanú
dopravnú kartu nebol oprávnený kopí rovať , upravovať , meniť , vytvárať
odvodené diela, distribuovať na komerč né ú öely alebo d'alej licencovat'.
7.2'5. V prí pade, ak objednávate|' poru¹ ĺ akú kolVek zo svojich povinnostĺ , ktoré mu
vyplývajú z ustanovení tohto č lánku 7 Zmluvy o právach du¹ evné hovlastnĺ ctva,
bude to pova®ované za podstatné poru¹ enie Zmluvy, ktoré zakladá právo
Poskytovatel'a odstú pit' od Zmluvy, ak napriek predchádzajú cemu pĺ somné mu
upozorneniu nedo¹ lo zo strany objednávatel'a k upusteniu od poru¹ ovania
povinnosti a odstráneniu v¹ etkých následkov poru¹ enia povinností v lehote 30
dnĺ . Následkom odstú penia od Zmluvy v tomto prí pade je okam®itý zánik

7

Zmluvy Vo vzt'ahu k
v¹ etkýmslu®bám Virtualizovaných dopravných kariet poskytovaných na

licencie

a

sublicencie podl'a tohto ölánku

základe tejto Zmluvy.

7.3'

Du¹ evné vlastnĺ ctvo objednávateľ a

7'3.1. objednávatel'berie na vedomie, ®e Poskytovatel' je na ú öely riadneho plnenia
I

osobitných zmlÚV s NXP a Googlom, bez ktoých by uzavretie tejto Zmluvy
nebolo mo®né , povinný zabezpecit'sú lad takých osobitných zmlÚv a ich plnení
s touto Zmluvou. objednávatel' preto týmto udel'uje Poskytovatel'ovi č asovo a
miestne neobmedzenú , bezodplatnú a nevýhradnú licenciu (sú hlas) na:
7 '3'1.1. pouż itie obchodné ho mena, ochranných známok, loga, domé nové ho
mena a/alebo iných charakteristických a rozli¹ ovací ch oznaöení
objednávatel'a v Aplikácii Google Pay, Aplikácii správy kariet a v
inej
rámci reklamy, prezentácií , marketingových materiálov
Pay
komunikácie s tretĺ mi osobami ohl'adom Aplikácie Google
a Aplikácie správy kariet (d'alej len ,,Licencia k du¹ evné mu
vlastn í ctvu objed návatel'a")
ú dajov zí skaných alebo vytvorených
7 '3'1.2. pou®itie informáciĺ
objednávatel'om v sú vislosti s Virtualizovanými dopravnými kartami
¹ pecifikovaných v Prí lohe č . 2 tejto Zmluvy (d'alej len ,,Udaje") v rámci
reklamy, prezentácií , marketingových materiálov a inej komunikácie
s tretĺ mi osobami ohl'adom Aplikácie Google Pay a Aplikácie správy
kariet (d'alej len ,,Licencia k ú dajom objednávateľ a").
7 '3'2. Poskytovatel' nie je oprávnený postÚpiť Licenciu k du¹ evné mu vlastní ctvu
objednávatel'a tretĺ m stranám bez predchádzajú ceho pĺ somné hosú hlasu
objednávatel'a. Poskytovatel' je oprávnený poskytnú ť sÚhlas na vyu®itie
Licencie k du¹ evné mu vlastní ctvu objednávatel'a (sublicenciu) spoloč nosti
Google na ú č elyplnenia zâvä zkov voěi spoloěnosti Google vyplývajú cich mu
z osobitnejzmluvy uzatvorenejs Googlom, a to najmä na Úč ely marketingových
aktivĺ t Googlu, ktoré zahŕ ňajú :
7.3.2.1. právo Googlu pou¾ iť obchodné meno, ochranné známky, logá,
rozli¹ ovacie
domé nové mená a/alebo iné charakteristické
reklamy,
a
v
rámci
Pay
označ enia objednávatel'a v Aplikácii Google
prezentácií , marketingových materiálov a inej komunikácie Googlu
ohl'adom Aplikácie Google Pay s tretí mi osobami;
7.3.2.2. právo Googlu pou®iť obchodné meno, ochranné známky, logá,
rozli¹ ovacie
domé nové mená a/alebo iné charakteristické
partnerov
a
u®ĺ vatel'ov
v
zozname
označ enia objednávatel'a
Googlu
obsahujú
cej
Aplikácie Google Pay a v tlač ovej správe
informáciu o participácii objednávatel'a na slu®bách Google Pay
v rámci Technologické ho rie¹ enia slu®ieb virtualizácie dopravnej

a

a

;

a

a

karty.

7'3.3. Poskytovatel'nie je oprávnený postú piť Licenciu k ú dajom objednávatel'a tretí m
stranám bez predchádzajÚceho pí somné hosú hlasu objednávatel'a.
Poskytovatel' je oprávnený poskytnú t' sú hlas na vyu®itie Licencie k ú dajom
objednávateľ a (sublicenciu) spoloč nostiGoogle na ú č elyplnenia závä zkov voč i
spoloč nosti Google vyplývajú cich mu z osobitnej zmluvy uzatvorenej
s Googlom, a to najmä na ú č ely:
7 '3.3.1. výkonu práv a povinností Googlu z tejto osobitnej zmluvy;
7.3.3'2' poskytnutia Údaiov u®ĺ vatel'om Googlu a Aplikácie Google Pay;
7.3.3.3' odhal'ovania a rie¹ enia podvodných konaní a vykonávania ú konov
zmierňujú cich riziko ich vzniku;
7.3.3'4. dodź iavania právnych predpisov a nariadení ;
7.3.3.5. komunikácie s kontrolnýmia ¹ tátnymi in¹ titÚciami privýkone kontroly,
dozoru a dohl'adu;
7.3.3.6. zlep¹ enia a propagácie Aplikácie Google Pay a jej technologické ho
rie¹ enia a d'al¹ í ch produktov a slu¾ ieb Googlu, vrátane pou®í vania
prí slu¹ ných dát za ú č elomvývoja technologických algoritmov
technologických rie¹ en í Googlu
7.3'3.7. interné ho vykazovania, pri ktorom nedochádza k roz© irovaniu
alebo sprí stupňovaniu Údajov tretí m osobám;
;
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7.3.3.8. propagácie Aplikácie Google Pay a jej technologické ho rie¹ enia;
7.3.3.9. Vyu®í Vania Udajov nevyhnutných na plnenie zâuä zkov Googlu voci
tretí m osobám ohl'adom zí skavania pou¾ í vatel'ovAplikácie Google
Pay a jej technologické ho rie¹ enia;
7.3'3'10. podpory a zlep¹ ovania pou®í vatel'ských skú senostĺ s Aplikáciou
technologickým rie¹ ení m a aplikácii
a
Google
a tec_-hnologicŕ ycrl riesbnĺ tretí ch strán, vrátane sprí stupnenia Údajov

Pay jej
potrebných na prezentáciu

technońgické ho rie¹ enia jej

Aplikácie Google

Pay a'

jej

u®í vatel'om (ako naprí klad Úoaje
o aktuálnych zostatkoch na Virtualizovaných dopravných kartách)'
7 .3.4. Poskytovatel'vyhlasuje, ¾ e sa so spoloönosť ou Google v rámci osobitnej zmluvy
dohodol, ®e Google v sÚlade s GDPR a jej platnými pravidlami ochrany
osobných ridajov nebude zdiel'ať a poskytovať Udaje tretí m osobám mimo
rámca dohodnuté ho v bode 7.3.3 tejto Zmluvy.

oGHRANA osoBNÝcH ÚDAJoV

8.
8.1

.

8.2.

8.3.

8.4.

9.

9.1.

9.2.

Zmluvné strany berÚ na vedomie, ®e pri plnení Zmluvy mô®e dôjsť k ú konom' ktoré
predstavujú spracÚvanie osobných ú dajov v zmysle prí slu¹ nýchv¹ eobecne závä zných
právnych predpisov v oblasti ochrany osobných ú dajov. Zmluvné strany sa zavä zujlj
dodr®iavať v¹ etky povinnosti, ktoré im v sú vislosti s takýmto spracú vanĺ m mÔ®u
vzniknú ť .V prí pade, ak to budú platné právne predpisy v oblasti ochrany osobných
ú dajov vy®adovat', zavä zujlj sa Zmluvné strany uzatvorit'osobitnú dohodu za ú č elom
zosú ladenia spracú vania osobných ú dajov s platnou legislatĺ vou.
objednávatel' berie na vedomie, ®e Poskytovatel' bude od osôb, ktoré budú ®iadať
aktiváciu Virtualizovanej dopravnej karty v zmysle Prí lohy č . 1 tejto Zmluvy, zí skavať
osobné ú daje v rozsahu:
8'2'1. unikátny identifikátor Virtualizovanej dopravnej karty, meno a priezvisko
Dż itel'a, adresu Dr®itel'a, dátum narodenia dr®itel'a a fotografiu Dr®itel'a,
8.2.2' meno a priezvisko, adresu splnomocnené ho zástupcu Dż itel'a (ak má Dź itel'
menej ako 16 rokov),
8'2.3. telefónne č í sloa emailový kontakt Dż itel'a, prĺ padne splnomocnené ho
zástupcu;
a to výluöne na ú č elyaktivácie a pou®ĺ vania Virtualizovanej dopravnej karty (d'alej len
,,osobné ú daje Dr¾ iteľ ov"), a¾ e na ú č elyplnenia tejto Zmluvy bude sprĺ stupňovať
osobné ú daje Drż itel'ov tretĺ m osobám, najmä Googlu a NXP.
objednávatel'sa na ú öely aktivácie Virtualizovanejdopravnej karty cestujÚcemu, ktoý
u® je Dr®itel'om č ipovej karty (bod 1.1 b) Prí lohy č . 'ĺ tejto Zmluvy) zavä zuje umo®niť
Poskytovatel'ovi nepretź itý prí stup k Systé mu objednávatel'aza ú č elompredvyplnenia
osobných ú dajov Dż itel'a zo Systé mu objednávatel'a do systé mu Poskýovatel'a'
Zmluvné strany vyhlasujú , ¾ e pri plnení tejto Zmluvy budú postupovať v sú lade s
platnou právnou ú pravou na ú seku ochrany osobných ú dajov, ktorou je ku dňu
uzavretia tejto Zmluvy GDPR a Zákon ë ' 1812018 Z' z. o ochrane osobných ú dajov.

zoDPoVEDNosŤ A MLcANLlVosŤ ZMLUVNÝGH STRÁN
Poskytovatel' ako technický integrátor zodpovedá za funkč nosť , bezpeč nosť
a kompatibilitu Technologické ho rie¹ enia slu®ieb virtualizácie dopravnej karty
v Systé me objednávatel'a, V systé me TransCard, v systé me Slovenské ho dopravné ho
pasu a v lntegrovanom dopravnom systé me prĺ slu¹ né hokraja. objednávatel'berie na
vedomie, ®e inicializáciu (aktiváciu) Technologické ho rie¹ enia slu®ieb virtualizácie
dopravnej karty je oprávnený vykonávat' výluč ne Poskytovatel'.
Poskytovatel' nezodpovedâ zafunkč nost', bezpeč nosť a kompatibilitu Technologické ho
rie¹ enia slu®ieb virtualizácie dopravnej karty v Aplikácii Google Pay v prí pade, ak
nedostatok alebo výpadok Technologické ho rie¹ enia slu®ieb virtualizácie dopravnej
karty v Aplikácii Google Pay nastal nezávĺ sle od vôle Poskytovatel'a V dôsledku
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9.3,

nedostatku alebo výpadku na strane Google.
objednávatel' zodpovedá za v¹ etky © kodyvzniknuté Poskytovatel'ovi alebo tretí m
osobám, najmä Googlu a NXP (vrátane u¹ lé hozisku a nákladov spojených s
vymáhaní m ¹ kôd, napr. nákladov na právne zastú penie), v dôsledku poru¹ enia
povinností objednávatel'a podl'a tejto Zmluvy, a to v srjvislosti s konaní m alebo
opomenutí m konania objednávatel'a, jeho zamestnancov, osôb V pracovnom pomere
alebo v obdobnom vztahu k objednávatel'ovi); v prĺ pade, ak tretí m osobám podl'a
predchádzajÚcej vety vznikne v dôsledku poru¹ enia povinnosti objednávatel'a podľ a
tejto Zmluvy ¹ koda a Poskytovatel'ovi vznikne povinnosť tÚto ¹ kodu za objednávatel'a
nahradit', objednávatel' sa zavä zuje uhradit' uplatnený nárok tretej osoby za
Poskytovatela a Poskytovatel' má zároveň právo preru¹ it' poskytovanie
Technologické ho rie¹ enia slu®ieb virtualizácie dopravnej kar|y a® do preukázania
splnenia alebo neoprávnenosti nároku vznesené ho tret'ou osobou. Tým nie je dotknutý
nárok Poskytovatel'a na náhradu ¹ kody.

10.

REKLAMÁGlE

Poskytovatel' zabezpeč uje nepretr®itú funkč nost' Technologické ho rie¹ enia slu®ieb
virtualizácie dopravnej karty s výnimkou vopred plánovaných technických zásahov
a výpadkov na strane NXP a Googlu. o plánovaných technických zásahoch je povinný
Poskytovatel' informovat' objednávatel'a najneskôr 24 hodí n pred takýmto zásahom'
Pre ú č elytohto bodu sa informač ná povinnosť pova®uje za splnenú zaslaní m emailu
na adresu podl'a bodu 10.5 tejto Zmluvy.
10.2
objednávatel' berie na vedomie, ®e Technologické rie¹ enie slu®ieb virtualizácie
dopravnej karty je poskytované prostrednĺ ctvom Aplikácie správy kariet, Aplikácie
Google Pay a platobnej brány banky cestujú ceho. objednávatel' rovnako berie na
vedomie, ®e v prí pade, ak banka odmietne platbu Dż itel'a, má to za následok
nezaplatenie Cestovné ho lí stka alebo nedobitie kreditu na Viĺ tualizovanú dopravnú
kartu, za ktoré objednávatel' nezodpovedá.
'10.3
objednávatel' je zodpovedný za rie¹ enie:
1 0.3' 1 ' prĺ padných reklamácií Dr¾ itel'ov, ak v bode 10.4 nie je stanovené inak;
10'3'2.prĺ padných reklamácií Google, ktoré boli voöi Google uplatnené v sú vislosti
s Aplikáciou Google Pay, a ktoých rie¹ enie Google postÚpil na Poskytovatel'a'
10.4
Poskytovatel' je zodpovedný za rie¹ enie prí padných reklamácií týkajú cich sa
Technologické ho rie¹ enia sl u®ieb virtualizácie dopravnej karty.
10.5. Zmluvné strany sa dohodli, ®e be®ná komunikácia nepredstavujÚca právny ú kon a
komunikácia v otázkach vyú ötovania, reklamácií podl'a bodov 10.3 a 10.4 vy¹ ¹ iea
fakturácie a iných finanč ných otázkach vyplývajú cich z tejto Zmluvy sa bude vykonávať
prostrední ctvom emailu a kontaktné osoby budÚ nasledovné :
1 0.5' 1 . Za objednávatel'a:
Radovan Č melo, +421911 311 152, dpmpb@dpmpb.sk
I 0.5.2.2a Poskytovatel'a:
Martin Kucharč ĺ k,+421 9o7 741 365, kucharcik@transdata.sk

10.1

V prí pade akejkol'vek zmeny kontaktných Údajov

sa

Zmluvné strany zavä zujlj

navzájom sa bezodkladne pí somne informovať '

11.

UKONCENIE ZMLUVY

11.1

TÚto Zmluvu je mo®né ukonč iť :

11.1.1.pí somnou dohodou Zmluvných strán ku ktoré mukolVek dňu urč ené muvtakej
dohode;
11.1'2.pí somnou výpoved'ou Zmluvy adresovanou druhej Zmluvnej strane.
Ktorákol'vek Zmluvná strana má právo tÚto Zmluvu kedykolVek vypovedat' aj
bez udania dôvodu pĺ somnou výpoved'ou doruč enou druhej Zmluvnej strane.
Výpovedná lehota je 6 mesiacov a zać í na plynú ť prvý deň kalendárneho
mesiaca nasledujú ceho po doruč ení výpovededruhej Zmluvnej strane;
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11.1.3.pí somným odstÚpení m od Zmluvy adresovaným druhej Zmluvnej strane
V prí pade podstatné ho poru¹ enia zmluvnej povinnosti a neodstránenia také ho
podstatné ho poru¹ enia ani v primeranej dodatoč nej lehote, ktorá nesmie byť
krat¹ ia ako 30 dní , poskytnutejv pĺ somnom upozornenĺ , a to ku dňu doruč enia
oznámenia o odstú pení druhej Zmluvnej strane. Bod 7.2.5 Zmluvy tým nie je
nijako dotknutý.
11.2

okrem ukonč enia Zmluvy v zmysle bodu 1 '1 .1 vy¹ ¹ ie k ukonč eniu Zmluvy dochádza aj
v prĺ pade, ak:
11'2.1.Poskytovatel'ovi zanikne právo pou®í vať a poskytovat'tretí m osobám (vrátane
objednávatel'a) právo na pou®ĺ vanie Technologické ho rie¹ enia slu®ieb
virtualizácie dopravnej karty podl'a bodu 7.1 Zmluvy;
11.2.2.Poskytovatelbvi zanikne právo vyu®í vať Technologické rie¹ enie slu®ieb
virtu alizácie dopravnej karty prostred n í ctvom Apl kácie Goog le Pay.
Ukonč enie tejto Zmluvy nemá vplyv na plnenie Poskytovatel'a, ktoré bolo riadne
poskytnuté a na povinnosť objednávatel'a uhradit'cenu u® poskytnutých plnení alebo
plnení , ktoré budú poskytnuté do uplynutia výpovednej doby alebo odstú penia od
i

í 1.3

Zmluvy.

ŕ\

12.

zÁvenrcNÉ UsTANoVENIA

12.1.
12.2.

Táto Zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky.
Táto Zmluva nadobú da platnost' a ú č innosťdňom jej podpisu oboma Zmluvnými

12.3

12.4

12.5
12.6

stranami.
Neoddelitel'nú sú č asťtejto Zmluvy tvoria:
12.3.1. Prí loha č . 1 - opis rie¹ enia
12'3.z'Prĺ loha č .2 - Údaje objednávatel'a
Ak z tejto Zmluvy výslovne nevyplýva inak' Zmluva mÔ®e byt'zmenená a doplňovaná
výluč ne formou pí somné hododatku podpí sané hooprávnenými zástupcami oboch
Zmluvných strán.
Táto Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku v dvoch rovnopisoch' Ka®dá Zmluvná
strana obdr®í jeden rovnopis Zmluvy.
Táto Zmluva vznikla na základe slobodnej, vá®nej a urč itejvôle Zmluvných strán, nie v
tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok.

IPoDPlsY NA NASLEDUJÚcEJ STRANE]
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Na znak sú hlasu s ustanoveniami tejto Zmluvy, Zmluvné strany prikladajú podplsy
svojich oprávnených zástupcov.
Za

objednávateľ a:

Za Poskytovateľ a:

V Pova¾ skei Bvstri ci dňa
ĎPń/lP B s.r.

V ®iline, ana

Dopľ avný podnik
Pova¾ ská Bystrica, a.s.
Radovan Cmelo

Tľ a
lng. B
konatel'

Lo 'a\ .hL4

r.o.

lav

rcrsrn

.o.

Ť ra

konatel'

39

ĺ vl,

a

@

0242763

tČ o: 3sząĺ

Tľ ansData s.r
lng. Karol Gogolák, MBA
konatel'

't3

)

PRĺ LoHA c.

ĺ _ opls

Rle© erun

1. Aktivácia Viľ tualizovanej dopravnej karţ

1.1'

1'2'

2.

Aktiváciu Virtualizovanej dopravnej karty mo®no vykonať :
a) ak cestujú ci nie je Dr®itel'om č ipovej karty, aktiváciou novej Virtualizovanej
dopravnej karty jednoduchým vyplnení m formuláru, prilo®ení m dokumentov
preukazujú cich identitu a nároku na zl'avu z cestovné ho (ak má nárok v zmysle
prepravné ho a tarifné ho poriadku) a vykonaní m peňa®né ho vkladu alebo
zakú pení mCestovné ho lí stka prostrednĺ ctvom Slu®ieb eShopu;
b) ak cestujú ci je Dr¾ itel'om č ipovej karty, prilo®enĺ m Cipovej karty k Smart
zariadeniu, v dôsledku öoho dochádza k nač í taniuú dajov prĺ slu¹ nejč ipovej karty
(vý¹ ka kreditu, platnost' Cipovej kańy alebo nároku na zl'avy na karte) na
Virtualizovanú dopravnú kartu.
Nová Virtualizovaná dopravná karta je po aktivácii pripravená na pou®itie aj bez
schválenia a potvrdenia objednávatel'om ako dopravcom. V prí pade, ak objednávatel'
zistí nezrovnalosti vo vyplnenej ®iadosti Dr®itel'a, mô®e Virtualizovanú dopravnú kartu
zablokovať . Dr®itel' mô®e nezávisle od aktivácie Virtualizovanej dopravnej karty aj
nad'alej nakupovat' Cestovné lí stky fyzickou cipovou kartou.

Ulo¾ enie Virtualizovanej dopravnej karty do aplikácie Google Pay

2'1' Po

ú spe¹ nejaktivácii Virtualizovanej dopravnej karty podl'a bodu vy¹ ¹ iesa
Virtualizovaná dopravná karta ulo®í do Aplikácie správy kariet a/alebo Aplikácie Google
Pay. Virtualizovanú dopravnú kartu je mo®né následne pou®iť na zakú penie
Cestovné ho lí stka. VirtualizovanÚ dopravnú kartu Dż itel' obsluhuje v Aplikácii správy
kariet a/alebo Google Pay na zâklade prepojenia Aplikácie správy kariet a
Aplikácie Google Pay, ktoré zabezpeć uje Poskytovatel''

3.

Dobitie kľ editu na VirtuaIizovanú dopravnri kartu a kú pa Gestovné ho lí stka

3.1.

Peňa®ný vklad na Virtualizovanú dopravnú kartu za ú č elomdobitia kreditu alebo kú py
Cestovné ho lí stka je mo®né realizovať :
a) prostrednĺ ctvom Slu®iebeShopu;
b) priamo u vodič a alebo na predpredaji objednávatel'a ako dopravcu;
priamo u vodič a alebo na predpredaji iné ho dopravcu zapojené ho do systé mu
Slovenský dopravný pas a/alebo TransCard;
d) prostrední ctvom Aplikácie Google Pay aialebo Aplikácie správy kariet.
Kredit je po nákupe zapí saný na Virtualizovanú dopravnú kartu a pripravený na pou®itie
v doprave. Dż itel' má k dispozĺ ciĺ prostrední ctvom Aplikácie Google Pay
a/alebo Aplikácie správy kariet prehl'ad o v¹ etkých zrealizovaných transakciách.

c)

3.2'
4.

Pou¾ itie Virtualizovanej dopravnej

4.1.

4.2'
5.

kaţ

vo verejnej dopľ ave

Virtualizovaná dopravná karta je po aktivácii a ulo¾ ení do Aplikácie správy kariet
a/alebo Aplikácie Google Pay pripravená na pou®itie vo veĘ nej doprave. Platenie,
dobí janie a kontrola platnosti Cestovné ho lí stka je mo®ná Ą bez internetové ho
pripojenia. K zaplateniu Cestovné ho lí stka dochádza jednoduchým prilo®ení m
zapnuté ho Smart zariadenia k Akceptač né muzariadeniu Dź itel'om.
Platenie, dobí janie a kontrola platnosti Cestovné ho lí stka nie je mo®ná pri vypnutom
Smart zariadení .

Pľ eukázanie nároku na zl'avu a zablokovanie Virtualizovanej dopravnej karty

5.1.

i
a alebo
lnformácia onároku Dr®itel'a na zlä vu sazobrazí vpalubnom poč í tač vodič
reví zorskej č í tač kepo prilo®ení Smart zariadenia k palubné mu poč ĺ tač uvodič a alebo
revĺ zorskej č í tač ke'V Aplikácii Google Pay a/alebo Aplikácii správy kariet je pre tento
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ú č elv zmysle prepravnej tarify zobrazená fotografia Dź itel'a, ktorou mÔ®e Dź itel'
preukázať oprávnenosť dr®by Virtualizovanej dopravnej karty' VińualizovanÚ dopravnÚ
kartu je mo®né zablokovať rovnako ako Cipovú kartu.

PRĺ LoHA c. z - Úonĺ r oBJEDNÁVATEĽA
lnformácie

a

ú daje poskytované objednáVatel'om, zĺ skané alebo vytvorené

v

sú vislosti

s Virtualizovanými dopravnými kartami, v závislosti na aktuálny tarifný systé m dopravcu.

Úoaj

Opis

Logo dopravcu

Logo dopravcu sa zobrazuje cestujú cemu

Grafický vizuál lí stka

Vizualizâcia lí stka sa mô®e zobraz|ť cestujú cemu

Názov dopravcu

Názov dopravcu sa zobrazuje cestujú cemu

Kontakt na dopravcu

Kontaktné ú daje sÚ zobrazené cestujú cemu pre prĺ pad potreby

odkaz na internetové

odkaz na stránku dopravcu je zobrazovaný cestujú cemu

sí dlo dopravcu

odkaz na v¹ eobecné
obchodné podmienky a
tarifu dopravcu

odkaz na v¹ eobecné obchodné podmienky a tarifu dopravcu
je zobrazený cestujú cemu

Typy poskytovaných
lí stkov

Názvy typov lĺ stkov sÚ zobrazované cestujú cemu (napr
jednosmerný lí stok, bato®ina, .'')

Druhy poskytovaných

Druh cestovné ho je zobrazovaný cestujú cemu (napr. celé ,

zliav na cestovné

zl'avnené , dôchodca, ...)

Nástupná lokácia

Pre prĺ pad zastávkové ho tarifné ho systé mu nástupná zastávka
/ adresa

Výstupná lokácia

Pre prĺ pad zastávkové ho tarifné ho systé mu výstupná zastávka
/ adresa

Nástupná zóna

Pre prĺ pad zónové ho tarifné ho systé mu nástupná zóna

Výstupná zóna

Pre prí pad zónové ho tarifné ho systé mu výstupná zóna

Zač iatok platnosti

Dátum a č as zač iatku platnosti lí stka

Koniec platnosti

Dátum a č as konca platnosti lí stka

Cas označ enia lí stka

Zobrazuje sa cestujú cemu
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Zobrazenie trasy linky

Zobrazenie trasy linky na mape, kde bola/alebo mô®e byť
lí stok pou®itý

Cas na prestup

Cas na prestup Time that a ticket can be used after tap-out

Maximálna platnosť lí stka

Poč et minú t platnosti prestupné ho lĺ stka

Cí slo objednávky

Un

i

kátne č ĺ slo o bjed n ávky rozpoznatel'né

cĺ slo Úětenry

Un

i

kátne č í slo í stka rozpoznatel'né dopravco m

Dátum nákupu

Dátum a č as zakÚpenia lí stka / naplnenia kreditu

Hodnota lĺ stka

Hodnota lĺ stka zobrazená cestujú cemu

Pou¾ itâ mena

Pou®itá mena pri vykonaní transakcie

Typ predaja

Rozlí ¹ enieč i i¹ lo o zakú penie u vodič a, Slu®bou eShopu alebo
Aplikáciou pre správu kariet

Typ dopravy

Typ poskytnutejdopravy (napr. autobus, električ ka, vlak, .'.)
podl'a dostupnosti informácie

Hodnota zostatku

Aktuá na hod n ota zostatku sa zobrazuje cestuj

Hodnota navý¹ enia

Hodnota navý¹ enia zostatku

d

opravcom

l

l

Ú

cem u

zostatku
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