
Zmluva o vzájomnom poskytovaní služieb č. 074/14/07/ost 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov a § 580 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

Čl. I. 
Zmluvné strany 

Mesto Senec, Mierové námestie 8, 903 01 Senec 
v zastúpení: Ing. Karol Kvál – primátor mesta 
IČO: 003 050 65 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu: 6602827002/5600 

a 

e-Net s.r.o., Lichnerova 35, 903 01 Senec 
v zastúpení: Tomáš Juríček 
IČO: 35860413 
DIČ: 2020203075 
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s. 
Číslo účtu: 292 286 3127/1100 

Čl. II. 
Predmet zmluvy 

1) Predmetom zmluvy je vzájomné poskytovanie služieb medzi zmluvnými stranami 
spočívajúcich vo vzájomnom uverejňovaním informácií a prezentovaním zmluvných 
strán. 

Čl. III. 
Povinnosti zmluvných strán 

1) Spoločnosť e-Net s.r.o. sa zaväzuje poskytovať Mestu Senec vysielací čas v televízii 
eSCe TV v rozsahu 10 slide-ov v trvaní 30 sek. v 12-tich opakovaniach za 24 hodín, t.j. 
365 hodín vysielacieho času za rok. 

2) Mesto Senec sa zaväzuje poskytnúť spoločnosti e-Net s.r.o. priestor v časopise SENČAN 
v rozsahu 3 strán za rok, nie však viac ako jednej ¾ strany v jednom čísle. 

3) V prípade prekročenia limitov zverejňovaných informácií uvedených v odseku 1) a 2) 
tohto článku sa zmluvné strany dohodli na fakturácii týchto služieb v súlade s platným 
cenníkom jednotlivých služieb. 

Čl. IV. 
Cena plnenia 

1) Cena služieb uvedených v čl. III. ods. 1) tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 
strán vo výške 3.000,- € za dohdonutý rozsah uvedený v článku III. odsek 1) tejto 
zmluvy. 



2) Cena služieb uvedených v čl. III. ods. 2) tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 
strán vo výške 250,- € / za ¾ strany. 

Čl. V. 
Platobné podmienky 

1) Spoločnosť e-Net vystaví faktúru za služby poskytnuté v súlade s čl. III. ods. 1) tejto 
zmluvy vždy do 10 dní po uplynutí troch mesiacov vysielania. 

2) Mesto Senec vystaví faktúru za služby poskytnuté v súlade s čl. III. ods. 2) tejto zmluvy 
vždy do 10 dní po vydaní časopisu SENČAN v ktorom došlo k plneniu zmluvy. 

3) V prípade prekročenia limitov zverejňovaných informácií uvedených v čl. III. odsek 1) 
a 2) tejto zmluvy si bude zmluvná strana, ktorá plnila nad rozsah uvedený v tejto zmluve 
tieto služby fakturovať v súlade s platným cenníkom jednotlivých služieb v poslednej 
faktúre vystavenej za obdobie platnosti tejto zmluvy. 

4) V prípade porušenia ustanovení tejto zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán si bude 
poškodená zmluvná strana fakturovať cenu už poskytnutých služieb v súlade s platným 
cenníkom jednotlivých služieb. 

5) Ustanovenie odseku 4) tohto článku sa nevzťahuje na prípad, kedy jedna zo zmluvných 
strán dobrovoľne nevyužije možnosť poskytovaných služieb v súlade s čl. III. ods. 1) a 2) 
tejto zmluvy. 

6) Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom ku kompenzácii pohľadávok nedôjde k úhrade 
vzájomne si zaslaných faktúr vystavených v súlade s odsekom 1) a 2) tohto článku, ale 
k obojstrannému vzájomnému započítaniu. Táto zmluva platí zároveň ako zápočet 
pohľadávok. Zánik pohľadávok nastane okamihom, keď sa stretnú pohľadávky 
vyplývajúce z tejto zmluvy spôsobilé na započítanie. 

Čl. VI. 
Doba trvania zmluvného vzťahu 

1) Zmluva sa uzatvára na dobu určitú – 5 rokov. 

2) Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže v prípade porušenia ustanovení tejto druhou 
zmluvnou stranou túto zmluvu vypovedať. Výpovedná lehota je jednomesačná a začína 
plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 

Čl. VII. 
Záverečné ustanovenia 

1) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po jej zverejnení. 

2) Vzájomné práva a povinnosti účastníkov zmluvy bližšie nešpecifikované v tejto zmluve 
sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho 
zákonníka. 



3) Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnocenných rovnopisoch, z toho po dvoch pre 
každého účastníka zmluvy. 

4) Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, bola nimi schválená a na 
znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali, pričom zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto 
zmluvy v plnom rozsahu zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, 
určite a zrozumiteľne bez omylu, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, bez 
akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku. 

V Senci, dňa 26.8.2014 V Senci, dňa 

„podpísané“ „podpísané“ 

Ing. Karol K v á l Tomáš J u r í č e k 
primátor konateľ 


