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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY GPS-SAT 
uzatvorená v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka v platnom. 

Článok I 
Zmluvné strany 

1.1 Poskytovateľ Obchodné meno: SPIN Prievidza s.r.o. 
Sídlo: Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza 
Zastúpené: František Krajci - konateľ spoločnosti 
Bankové spojenie: T A T R A B A N K A a.s. 
Číslo účtu: 2625540057 / 1100 
IČO: 31 574 335 
DIČ: 2020467680 
IČ D P H : SK2020467680 

Registrácia: Okresný súd Trenčín 
Registračné číslo: Odd: Sro, Vložka: 2154/R 

1.2 Objednávateľ Obchodné meno: Mesto Prievidza 
Sídlo: Námestie slobody 14, 97101 Prievidza 
Zastúpené: JUDr. Katarína Macháčková - primátorka mesta 
Bankové spojenie: VÚB Prievidza 
Číslo účtu: 16626-382/0200 
IČO: 318442 
DIČ: 2021162814 

Článok II 
Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa dodať zariadenia GPS, poskytovať a dodávať Objednávateľovi službu GPS-SAT on-line 
monitoring a záväzok Objednávateľa zaplatiť za poskytnuté služby dohodnutú odmenu. Služba GPS-SAT zahŕňa: web prístup na server, on-line 
monitoring na mapách G O O G L E M A P S , využívanie licencie G O O G L E M A P S na lokalizáciu vozidiel a osôb. SIM karta G S M operátora, ktorá 
je vložená do zariadenia nie je súčasťou ani príslušenstvom GPS monitorovacieho zariadenia, je a zostáva vlastníctvom Poskytovateľa. Toto 
vlastnícke právo predajom zariadenia na Objednávateľa neprechádza. Po ukončení Zmluvy je Objednávateľ povinný SIM kartu vrátiť 
Poskytovateľovi. 

Článok III 
Objednávka služieb a uzatvorenie Zmluvy 

3.1 Objednávka musí byť vyhotovená písomnou formou prípadne poslaná elektronicky mailom. Objednávka služieb je záväzná a neodvolateľná 

3.2 Objednávateľ služby dáva svojou objednávkou Poskytovateľovi pokyn na uzatvorenie Zmluvy. 

Článok IV 
Cena a platobné podmienky 

4.1 Dohodnutá cena za službu GPS-SAT bez D P H mesačne za každé jednotlivé monitorovacie zariadenie GPS a cena za jednotlivé zariadenie 
GPS je uvedená v tabuľke (príloha č.2) tejto zmluvy. Mesačný poplatok GPS-SAT zahŕňa: web prístup na server GPS-SAT, on-ľine 
monitoring na mapách G O O G L E M A P S , využívanie licencie G O O G L E M A P S na lokalizáciu, generovanie reportov, poplatky mobilnému 
operátorovi za prenos dát v rámci SR v objeme 100 M B / SIM v sieti GSM-GPRS. Mesačný poplatok nezahŕňa hovory, alebo SMS v rámci 
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SR a taktiež poplachové hovory, SMS a dátové prenosy v rámci roamingu zo SIM karty GPS zariadení uvedených v tabuľke (príloha č.2) 
tejto zmluvy, ktoré budú účtované nad rámec pravidelného mesačného poplatku - podľa aktuálneho cenníka služieb GPS-SAT SPIN 
Prievidza s.r.o. 

4.2 Cena za aktiváciu služby GPS-SAT (aktivačný poplatok) za každé GPS zariadenia uvedené v tabuľke (príloha č.2) tejto zmluvy. V cene 
aktivačného poplatku je aktivácia SIM karty v GPS jednotke (príloha č.2), registrácia GPS jednotky na serveri GPS-SAT a aktivácia 
licencovaných mapových podkladov pre GPS zariadenie. Služba GPS-SAT je aktivovaná po doručení podpísanej zmluvy Objednávateľom a 
zaplatení aktivačného poplatku. 

4.3 Poskytovateľ vystaví a zašle Objednávateľovi daňový doklad za služby na základe tejto zmluvy minimálne za obdobie 1 kalendárny mesiac 
na začiatku zúčtovacieho obdobia t.j do 15dní od začiatku každého kalendárneho mesiaca. Vyúčtovanie služieb, ktoré Objednávateľ využil 
nad rámec zmluvy vystaví poskytovateľ na konci zúčtovacieho obdobia, alebo skôr v prípade ak využité služby nad rámec prevýšia sumu 100 
€ bez DPH. Splatnosť faktúry je 7 dní odo dňa vystavenia faktúry. 

7.1 V prípade, že Objednávateľ neuhradí faktúru v termíne splatnosti, je Poskytovateľ oprávnený účtovať sankčný poplatok vo výške 10,- € v 
najbližšom fakturačnom období a účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania. V prípade že Objednávateľ neuhradí 
faktúru ani do 10 dní po lehote splatnosti, je Poskytovateľ oprávnený obmedziť poskytovanie služby GPS-SAT. 

5.1 Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ust. prísl. zák. dňom nasledujúcim po dni 
zverejnenia povinnou osobou. 

5.2 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú - do 31.12.2019. 

5.3 Zmluvné strany majú možnosť vypovedať Zmluvu písomnou výpoveďou bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 3-mesačná a začína plynúť 
prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

6.1 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu vrátane príloh pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že nebola 
uzavretá v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán. 

6.2 Poskytovateľ je povinný písomne informovať Objednávateľa o akýchkoľvek zmenách a úpravách článkov tejto Zmluvy. 

6.3 Všetky písomnosti poskytovateľa platia, ako právoplatne doručené zákazníkovi, ak sa zašlú doporučeným listom na adresu zákazníka uvedenú v 
záhlaví tejto zmluvy, resp. na jeho poslednú písomne oznámenú adresu. 

6.4 Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých po jednom obdrží každá zmluvná strana. 
6.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky poskytovania služby GPS-SAT, ktoré tvoria prílohu č.l Zmluvy. V 

prípade zmien Všeobecných obchodných podmienok poskytovania služby GPS-SAT je povinný poskytovateľ informovať objednávateľa 30 dní 
písomne vopred. 

Článok V 
Zmluvná pokuta 

Článok VI 
Platnosť Zmluvy 

Článok VII 
Záverečné ustanovenia 

V Prievidzi, dňa:... . ..„ 2013 V Prievidzi, dňa: 
2 1 - R - 2013 

2013 

SPIN Prievidza s.r.o. 
František Krajci - konateľ spoločnosti 

Príloha č. 1: Všeobecné obchodné podmienky poskytovania služby GPS-SAT 
Príloha č. 2: Údaje - GPS zariadenia, prevádzka GPS zariadenia Objednávateľa 
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