
Zmluva o poskytovaní služby AutoReport č. AR – 1/2022 
 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Zmluva“) 

 
Článok I. 

Zmluvné strany 
Poskytovateľ:  DeMoTech, s.r.o. 
   Sídlo: Prekážka 724, 033 01 Liptovský Hrádok 
   IČO: 36 411 434 
   DIČ: 2020128451 
   IČ DPH: SK2020128451 

 Konajúci prostredníctvom: Ing. Zlatica Srbová, konateľ 
  Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  
  14194/L 

   Bankové spojenie:  
 Číslo účtu IBAN:  
 SWIFT: KOMASK2X 
 Mobil :  
 Email: demotech@demotech.sk 

  (ďalej len „Poskytovateľ“) 
a 

Objednávateľ:       Psychiatrická liečebňa Sučany 
   Sídlo: Hradiská 23, 038 52 Sučany 
   IČO: 17 335 612 
   DIČ: 2020598888 
   IČ DPH: nie je platiteľ DPH 
   Konajúci prostredníctvom: Ing Roman Kľučiarik, štatutárny orgán - riaditeľ 
   Zriadený Zriaďovacou listinou MZ SR číslo: 3724/1991-A/V-5 zo dňa 09.12.1991 
   Bankové spojenie:  
   Číslo účtu IBAN:  
   Kontaktná osoba: Ing. Peter Kováčik, vedúci OTP 
   Telefón:   
   Email:     
   (ďalej len „Objednávateľ“) 

 
(Poskytovateľ a Objednávateľ ďalej aj ako „zmluvné strany“) 

 
Článok II. 

Predmet zmluvy 
 
1. Predmetom tejto Zmluvy je: 

a) záväzok Poskytovateľa: 
aa) aktivovať pre Objednávateľa SIM karty a následne s predchádzajúcim písomným súhlasom 

mobilného operátora  -  Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, využívať 
SIM karty na poskytnutie služby - prenosu dát zo satelitného GPS systému UniTrack cez 
GSM sieť; 

ab)   poskytovať Objednávateľovi softvérové služby GPS monitoringu vozidiel UniTrack v plnej  
        funkcionalite prostredníctvom webovej aplikácie  AutoReport na  internetovom portáli  
        www.autoreport.sk; 
ac)  poskytovať Objednávateľovi správu na serveri poskytovateľa; 

b) záväzok Objednávateľa platiť Poskytovateľovi za poskytované služby.  
 

2. Zoznam vozidiel, vo vzťahu ku ktorým budú služby podľa tejto zmluvy  poskytované, je uvedený v Prílohe č. 
1 k tejto Zmluve. Protokol o odovzdaní a prevzatí SIM karty tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. 

 
Článok III. 

Cena a platobné podmienky 
 
1. Cena za poskytované služby podľa Článku II. tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so 

zákonom v č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov  a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. ktorou 
sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov takto: 

 

mailto:demotech@demotech.sk
http://www.autoreport.sk/


1.1. jednorázový manipulačný poplatok v sume 0,- EUR bez DPH za aktiváciu SIM karty; 
1.2. odmena za službu AutoReport Komplet vo výške 10,- EUR bez DPH za vozidlo/mesiac, ktorá zahŕňa: 

■   AutoReport Komplet; 
■  Program Orange GPRS – predplatený objem 15 MB dát, ktoré sú určené pre internetové prenosy 
(nevyčerpané dáta sa neprenášajú do ďalšieho fakturačného obdobia) 

 
1.3. prípadné poplatky za využité služby mobilnej komunikácie nad rámec služieb mobilného operátora 

zahrnutých v mesačnej odmene podľa predchádzajúceho bodu 1.2. v súlade s aktuálne platným 
cenníkom služieb mobilného operátora. 

K dohodnutej cene bude pripočítaná zákonom stanovená DPH. 
 

2. Poskytovateľ vystaví faktúru Objednávateľovi v posledný deň kalendárneho mesiaca, na ktorý sa poskytnutá 
služba vzťahuje, najneskôr však do piateho pracovného dňa v  mesiaci nasledujúcom po mesiaci, 
v ktorom bola  dodaná služba. Faktúra Poskytovateľa musí mať náležitosti daňového dokladu 
v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí 
obsahovať číslo tejto zmluvy. V prípade, že faktúra Poskytovateľa nebude obsahovať náležitosti 
predpísané právnym predpisom alebo ak bude vykazovať iné vecné alebo formálne nedostatky, je 
Objednávateľ oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry Poskytovateľa najneskôr 
do uplynutia lehoty jej splatnosti a Poskytovateľovi vrátiť faktúru na opravu alebo doplnenie. V  takom 
prípade začne plynúť nová lehota splatnosti opravenej alebo doplnenej faktúry dňom jej doručenia 
Poskytovateľovi.  
 

3. Platby za faktúry budú realizované bezhotovostným prevodom na účet Poskytovateľa, ktorý bol 
Poskytovateľom oznámený Finančnému riaditeľstvu podľa  § 6 zákona o DPH a ktorý je uvedený  v Článku I. 
tejto Zmluvy. Ak Poskytovateľ oznámi Finančnému riaditeľstvu akúkoľvek zmenu, doplnenie alebo zrušenie 
týkajúce sa oznámeného bankového účtu uvedeného v Článku I. tejto Zmluvy,  je povinný oznámiť túto 
skutočnosť bezodkladne aj Objednávateľovi. Za deň úhrady faktúry (deň zaplatenia  ceny za služby) sa pre 
účely tejto zmluvy rozumie deň pripísania fakturovanej sumy na účet Poskytovateľa. 
 

4. Vzhľadom k tomu, že Objednávateľ je subjektom verejného práva (podľa § 261 ods. 3 písm. d) a § 261 ods. 
4 písm. a), b) Obchodného zákonníka) a zároveň poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, je povinný 
splniť peňažný záväzok z dodania služby v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia faktúry. 

 
5. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti vzniká Poskytovateľovi 

ako veriteľovi, ktorý si splnil svoje zákonné a zmluvné povinnosti, právo požadovať od Objednávateľa, ktorý je 
subjektom verejného práva, bez potreby osobitného upozornenia úroky z omeškania z nezaplatenej sumy, 
podľa § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka v  spojení s § 1 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 21/2013 
Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia  Obchodného zákonníka, a to v sadzbe, ktorá sa 
rovná základnej úrokovej  sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania 
zvýšenej o deväť percentuálnych bodov; takto  určená sadzba úrokov z omeškania platí počas celej doby 
omeškania s plnením peňažného záväzku.  

 
6. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nemôže postúpiť pohľadávky voči Objednávateľovi tretej 

osobe, podľa § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.  Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Občiansky zákonník“), bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, ktorým 
Poskytovateľ postúpi pohľadávky voči Objednávateľovi tretej osobe, bez predchádzajúceho súhlasu 
Objednávateľa, je podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Poskytovateľ berie na vedomie, že súhlas 
Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný 
súhlas Ministerstva zdravotníctva SR. 

 
Článok IV. 

 Ostatné ustanovenia 
 
1. Objednávateľ prehlasuje, že bol oboznámený s možnosťami  a funkcionalitou poskytovanej službyAutoReport 

a v spojení s GPS/GSM mobilnou jednotkou UniTrack dodávanou Poskytovateľom plne vyhovuje jeho 
požiadavkám.  
 

2. Poskytovateľ poskytne Objednávateľovi SIM kartu na základe objednávky Objednávateľa. Následne na 
základe výzvy Poskytovateľa je Objednávateľ povinný potvrdiť prevzatie SIM karty v písomnom protokole 
o odovzdaní a prevzatí SIM karty svojim podpisom. 
 

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že bude využívať SIM kartu výlučne na účely uvedené v článku II. Predmet zmluvy 
– služba prenosu dát zo satelitného GPS systému UNI TRACK cez GSM sieť. 



 
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že SIM kartu bude využívať v súlade s právnymi predpismi záväznými v Slovenskej 

republike a zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, v súlade 
s touto zmluvou a so všeobecnými podmienkami na používanie SIM karty ustanovenými telekomunikačným 
úradom a uvedeným mobilným operátorom Orange Slovensko, a. s.. 
 

5. Objednávateľ sa dohodol s Poskytovateľom, že preberá všetky dlhy (záväzky) poskytovateľa, ktoré vzniknú 
Poskytovateľovi za škody spôsobené porušením povinností Objednávateľa podľa tejto zmluvy a v takomto 
prípade nastupuje Objednávateľ namiesto poskytovateľa ako osoba zodpovedná za škody. 

 
6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo upraviť výšku poplatkov uvedených v tejto zmluve kedykoľvek, keď dôjde 

k úprave obdobných poplatkov zo strany uvedeného mobilného operátora. Účinky zvýšenia poplatkov 
nastávajú doručením prvej faktúry s upravenými poplatkami Objednávateľovi. 
 

7. Pri poskytovaní služby AutoReport využíva Poskytovateľ softvérové nástroje a mapové podklady spoločnosti 
Geomatika SK, s.r.o. v súlade s jej licenčnými podmienkami. Odkazy na mapové internetové stránky Google 
Maps sú poskytované v súlade s licenčnými podmienkami spoločnosti Google. Objednávateľ sa zaväzuje, že 
tieto mapové stránky bude používať len pre svoju osobnú potrebu a v súlade s podmienkami prevádzkovateľa 
týchto stránok. 

 
8. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť resp. inovovať spôsob ovládania, vzhľad a zobrazovanie polôh na 

mapách internetovej služby AutoReport za predpokladu, že zostane zachovaná garantovaná funkcionalita 
satelitného GPS systému UNI TRACK. 

 
Poskytovateľ nezodpovedá za dočasnú nefunkčnosť služby AutoReport, ktorá môže byť spôsobená dočasným 
výpadkom GSM siete mobilného operátora, dočasným výpadkom technológie prevádzkovateľa GPS satelitov 
alebo dočasným výpadkom TCP/IP komunikácie zo strany poskytovateľa internetu. 
 

Článok V. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  

 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa môže meniť a dopĺňať len na základe dohody obidvoch zmluvných 

strán a len písomnou formou - vo forme dodatkov k zmluve. 
 

3. Zmluva je vyhotovená vo dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom (1) 
vyhotovení. 

 
4. Objednávateľ podpísaním Zmluvy prehlasuje, že je oboznámený so všeobecnými podmienkami na používanie 

SIM karty ustanovenými telekomunikačným úradom a všeobecnými podmienkami uvedeného mobilného 
operátora. 

 
5. Zmluva nadobúda platnosť v deň jej podpisu obidvoma Zmluvnými stranami. Táto Zmluva je povinne 

zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. Zmluvné strany berú 
na vedomie a súhlasia s tým, že táto Zmluva vrátane všetkých jej príloh bude zverejnená  v Centrálnom 
registri zmlúv (ďalej len „register“). Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie 
Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy v registri sa nepovažuje za 
porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené v tejto zmluve ako dôverné 
v zmysle § 271 ods. 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie. Zmluvné strany sa podľa 
ust. § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dohodli, že táto Zmluva nadobúda účinnosť neskôr po jej 
zverejnení v Centrálnom registri zmlúv, a to dňa 01.04.2022; k tomuto dňu je poskytovateľ povinný 
odovzdať Objednávateľovi SIM karty. 
 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné ukončiť: 
a) písomnou dohodou zmluvných strán; 
b) výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez udania dôvodu, s jedno-mesačnou výpovednou lehotou, 

ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 
 

7. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od tejto zmluvy k poslednému dňu v mesiaci, v ktorom je  
Objednávateľ  minimálne 60 dní v omeškaní s úhradou faktúry Poskytovateľa. V takomto prípade Poskytovateľ 
ukončí poskytovanie služby AutoReport podľa čl. II k 1. dňu mesiaca nasledujúceho po dni ukončenia 



zmluvy; opätovná aktivácia poskytovania služby AutoReport je možná len na základe novej zmluvy 
o spolupráci v oblasti mobilnej komunikácie a poskytovaní služby AutoReport. 

 
8. Zmluvné strany prehlasujú, že prípadné spory budú riešiť predovšetkým dohodou. 

 
9.  Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa spravujú právnym poriadkom 

platným na území Slovenskej republiky. 
 

10.  V súlade s nariadením EU (GDPR) a s platnou právnou úpravou zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov vystupuje Poskytovateľ webovej služby AutoReport ako sprostredkovateľ  a Objednávateľ ako 
prevádzkovateľ služby. Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa v súlade s 
nariadením EU (GDPR) a s platnou právnou úpravou zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.  
Prevádzkovateľ podpisom zmluvy dáva sprostredkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov 
zákazníka. Sprostredkovateľ vyhlasuje, že prijal technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie 
osobných údajov prebiehalo v súlade s nariadením EU (GDPR) a s platnou právnou úpravou zákona č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

 
11. Neplatnosť alebo neúčinnosť niektorého z ustanovení zmluvy nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť 

jej ostatných ustanovení. Zmluvné strany sa zaväzujú v takom prípade nahradiť neplatné alebo neúčinné 
ustanovenie novým, ktoré bude najbližšie pôvodnému zámeru alebo úmyslu zmluvných strán. Ustanovenia, 
ktoré sú ovplyvnené ustanoveniami, ktoré sa stali neplatnými či neúčinnými, treba vykladať tak, aby bol 
zachovaný pôvodný zmysel a účel dotknutých ustanovení, ak táto Zmluva neustanovuje inak. 

 
12. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred podpísaním celú prečítali a že jej obsahu porozumeli, že 

bola uzatvorená na základe ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, čo 
potvrdzujú svojím podpisom na tejto zmluve. 
 

 
 
V Liptovskom Hrádku, dňa 31.3.2022    V Sučanoch, dňa 31.3.2022 
Za Poskytovateľa:                                                                          Za Objednávateľa: 
 
 
 
...................................................................   ...................................................................  
Ing. Zlatica Srbová, konateľ     Ing. Roman Kľučiarik, riaditeľ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Príloha č. 1: Zoznam vozidiel 
 

 
 
Ford Transit Custom 



Protokol o odovzdaní a prevzatí SIM karty 
 
 
Na základe Zmluvy poskytovaní služby AutoReport č. AR – 1/2022 uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami: 
 
Poskytovateľ:  DeMoTech, s.r.o. 
   Sídlo: Prekážka 724, 033 01 Liptovský Hrádok 
   IČO: 36 411 434 
   DIČ: 2020128451 
   IČ DPH: SK2020128451 

 Konajúci prostredníctvom: Ing. Zlatica Srbová, konateľ 
  Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  
  14194/L 

   (ďalej len „Poskytovateľ“) 
a 

Objednávateľ:       Psychiatrická liečebňa Sučany 
   Sídlo: Hradiská 23, 038 52 Sučany 
   IČO: 17 335 612 
   DIČ: 2020598888 
   IČ DPH: nie je platiteľ DPH 
   Konajúci prostredníctvom: Ing Roman Kľučiarik, štatutárny orgán - riaditeľ 
   Zriadený Zriaďovacou listinou MZ SR číslo: 3724/1991-A/V-5 zo dňa 09.12.1991 
   (ďalej len „Objednávateľ“) 

 
ako Objednávateľ svojim podpisom potvrdzujeme prevzatie nasledovných SIM kariet : 
 
  
 

ID ŠPZ Typ auta SMS číslo Typ služby 

PLS-01  Ford Transit Custom +421915695878 AutoReport Komplet 

 
 
 
 
V Sučanoch, 31.3.2022      ......................................................... 
        Ing. Roman Kľučiarik, riaditeľ 

 
 
 
 


