ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
Článok I
Účastníci zmluvy
Táto Zmluva o spolupráci (ďalej len „Zmluva“) bola uzavretá k dátumu 1.6.2022 medzi týmito
zmluvnými stranami:
1. Obec Predajná
sídlo: Námestie Juraja Pejku 67, 97663 Predajná
IČO: 00313751
zatúpená: Ing. Tatiana Čontofalská, starostkapredajna@gmail.com
vo veciach technických:
email pre zasielanie faktúr: obecpredajna@gmail.com;
(ďalej len „Obec“)
2. SEAK, s.r.o.
sídlo: Slanská 11934/92, 08006 Prešov
korešpondečná adresa: Levočská 109, 08001 Prešov
IČO: 46 150 749
IČDPH: SK2023256158
DIČ: 2023256158
obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel Sro,
vložka č. 24414/P
IBAN: SK0911110000001203328019
zastúpená: Heliodor Macko (CEO), heliodor.macko@seakenergetics.com
email pre zasielanie faktúr: finance@seakenergetics.com
email pre zasielanie požiadaviek o technickú podporu: support@seakenergetics.com
(ďalej len „Poskytovateľ“)
Článok II
Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia
1. Obec je organizácia, ktorá spravuje sústavu verejného osvetlenia (ďalej len VO) v obci
Predajná.
2. Poskytovateľ je výrobcom techniky pre ovládanie verejného osvetlenia a prevádzkovateľom
softvérového systému Streetlite, ktorý umožňuje diaľkovú správu a diagnostiku osvetlenia.
3. Predmetom tejto Zmluvy je vzdialený dohľad nad konfiguráciou a prevádzkou rozvádzačov
verejného osvetlenia (ďalej len RVO) špecifikovaných v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy
Poskytovateľom za podmienok určených touto zmluvou.
4. Zmluvné strany touto Zmluvou upravujú svoje vzájomné práva a povinnosti pri spolupráci
Zmluvných strán a zaväzujú sa postupovať pri spolupráci v súlade s touto Zmluvou a s riadnou
starostlivosťou a dodržiavať všetky práva a povinnosti stanovené touto zmluvou.

Článok III
Práva a povinnosti Poskytovateľa
1. Poskytovateľ nainštaluje do príslušných rozvádzačov verejného osvetlenia (ďalej RVO) SIM
karty a bude prevádzkovať zabezpečené dátové spojenie s riadiacimi prvkami v RVO
2. Poskytovateľ sa zaväzuje sprístupniť webovú aplikáciu StreetLite pre Mesto s nasledujúcimi
funkciami:1
a. prehľad všetkých svietidiel a RVO na mape
b. možnosť diaľkovo zapnúť, vypnúť alebo stlmiť osvetlenie v spravovanom rozvádzači (na
úrovni celého rozvádzača, skupiny svietidiel alebo jednotlivých svietidiel)
c. možnosť hromadne nastaviť pravidlá pre automatické spínanie a tlmenie osvetlenia (na
úrovni rozvádzačov alebo skupín osvetlenia)
d. reporty o stave osvetlenia a spotrebe v jednotlivých rozvádzačoch
e. možnosť diaľkovej diagnostiky stavu svietidiel
f. automatická správa (email alebo sms) v prípade detekovanej poruchy na riadenej sústave
VO
g. možnosť správy a diaľkovej diagnostiky nabíjačiek elektromobilov integrovaných do sústavy VO
3. Na požiadanie povereného pracovníka Obce sa Poskytovateľ zaväzuje v primeranej časovej
lehote:
a. diaľkovo vykonať zmeny v konfigurácii RVO
b. diaľkovo vykonať zmeny v konfigurácii StreetLite
c. poskytnúť súčinnosť pri diagnostikovaní technického problému na podnet povereného
pracovníka Obce
v súhrnnom rozsahu max. 4 hodiny mesačne.
4. Na základe požiadavky Obce Poskytovateľ poskytne aj ďalšiu súčinnosť nad rámec dohodnutý v predchádzajúcom odstavci. Požiadavka Obce musí byť písomná (napr. emailom na
kontaktnú adresu uvedenú v Článku I) a bude spoplatnená na základe Cenníku služieb, ktorý
je prílohou k tejto Zmluve.
Článok IV
Práva a povinnosti Obce
1. Mesto sa zaväzuje udržiavať RVO v prevádzke v dobrom technickom stave a pod napätím.
2. Mesto sa zaväzuje uhradiť v splatnosti všetky faktúry Poskytovateľa, vystavené v súlade
s touto Zmluvou.
Článok V
Peňažné plnenia a platobné podmienky

1

Pokiaľ je rozvádzač a svietidlá vybavené modulmi, ktoré tieto funkcie podporujú

1. Mesto sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi nasledovné poplatky:
Jednorázový poplatok za inštaláciu a konfiguráciu systému
Mesačný poplatok za vzdialený dohľad, dátové spojenie
a poskytovanie podpory

0 EUR
50 EUR
+ 15 EUR /RVO

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
2. Poskytovateľ vystavuje Obci faktúru za poskytnuté služby kvartálne vopred, k prvému dňu
kvartálu.
3. Splatnosť faktúr bude 15 kalendárnych dní od doručenia danej Zmluvnej strane.
4. Zmluvné strany majú právo vystavovať faktúry aj elektronickej podobe a doručovať ich
emailom na adresu uvedenú v Čl. I, alternatívne môžu faktúry v papierovej podobe doručiť
na korešpondenčnú adresu Poskytovateľa.
5. Finančné plnenie bude zaplatené bankovým prevodom na bankový účet danej Zmluvnej
strany uvedený na príslušnej faktúre.
6. Pre prípad omeškania s akýmkoľvek peňažným plnením podľa tejto zmluvy, Zmluvné strany
dohodli úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
Článok VI
Trvanie a ukončenie zmluvy
1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Ktorákoľvek strana môže Zmluvu vypovedať písomným oznámením druhej strane.
3. Výpovedná doba je 1 mesiac a začne plynúť od 1. dňa mesiaca nasledujúcom po dni, kedy
bola výpoveď Zmluvy doručená druhej strane.
Článok VII
Zodpovednosť za škodu
1. Každá Zmluvná strana celkom zodpovedá druhej Zmluvnej strane za akúkoľvek škodu
spôsobenú touto Zmluvnou stranou druhej Zmluvnej strane akýmkoľvek porušením
povinnosti tejto Zmluvnej strany uvedenej v tejto Zmluve.
Článok VIII
Dôvernosť
1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že nesprístupnia, ani nepoužijú žiadnu informáciu obchodnej
a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa zoznámi v súvislosti s plnením tejto Zmluvy (ďalej len
Dôverná informácia).
2. Každá Zmluvná strana berie na vedomie, že Dôverné informácie tvoria obchodné tajomstvo
druhej Zmluvnej strany.
3. Povinnosť mlčanlivosti podľa predchádzajúceho odseku platí s výnimkou prípadov, kedy
a. druhá Zmluvná strana udelila predchádzajúci písomný súhlas s takým sprístupnením alebo
použitím Dôvernej informácie
b. právny predpis alebo verejnoprávny orgán uloží povinnosť sprístupniť alebo použiť
Dôvernú informáciu

c. takéto sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu tejto
Zmluvy
d. je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami
dovolené
4. Medzi Dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo
použitia bežne dostupné verejnosti.
5. Zmluvné strany si týmto vzájomne dávajú súhlas k tomu, aby ju druhá Zmluvná strana
uvádzala ako svojho zákazníka.
Článok IX
Vyššia moc
1. Zmluvné strany sa zbavujú akejkoľvek zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností z tejto
Zmluvy po dobu trvania vyššej moci do tej miery, pokiaľ od nich nebolo možné požadovať,
aby nesplneniu svojich povinností z tejto Zmluvy v dôsledku vyššej moci predišli.
2. Za vyššiu moc je pre účely tejto Zmluvy považovaná každá udalosť nezávislá od vôle
Zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie zmluvných záväzkov a ktorú nebolo možné
predvídať v dobe vzniku tejto Zmluvy. Za vyššiu moc sa z hľadiska tejto Zmluvy považuje
najmä prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silné víchrice, zemetrasenie, záplavy, vojna, štrajk,
alebo iné udalosti, ktoré sú mimo akúkoľvek kontrolu Zmluvných strán.
3. Po dobu trvania vyššej moci sa plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy pozastavuje do doby
odstránenia následkov vyššej moci.
Článok X
Záverečné ustanovenia
1. Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991
Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.
2. V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom
čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci
určitý rod, zahrňuje taktiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú
vplyv na výklad tejto Zmluvy.
3. Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na
vymáhateľnosť či neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo
obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto
Zmluvy.
4. Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu
tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody ohľadne predmetu tejto Zmluvy.
5. Táto Zmluva môže byť zmenená iba písomnými dodatkami podpísanými všetkými
Zmluvnými stranami.
6. Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto
Zmluvy.
7. Každá zo Zmluvných strán nesie vlastné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku uzatvárania tejto
Zmluvy.
8. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkým Zmluvnými
stranami.
9. Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasí s jej obsahom a vyhlasujú, že ju uzatvárajú
slobodne.
10. Zmluva nadobúda účinnosť dňom zverejnenia na webovom sídle Obce.

V Predajnej dňa …............................

…...........................................................
Ing. Tatiana Čontofalská
Obec Predajná

V Prešove dňa 1.6.2022

…....................................................................
Mgr. Heliodor Macko
SEAK s.r.o.

Príloha č. 1
Zoznam spravovaných RVO
#

Umiestnenie

Typ controllera

1 Podhrádok

SEAK LUMiMASTER v.2016

2 Borgondia

SEAK LUMiMASTER v.2016

3 Kalnište

SEAK LUMiMASTER v.2016

Počet
Poznámka
svietidiel

Príloha č. 2
Cenník prác
Pokiaľ Obec požiada o servisný zásah alebo inú súčinnosť nad rámec služieb dohodnutých v Čl. III.4,
Poskytovateľ bude fakturovať služby podľa nasledovného cenníka:
Položka

Jednotka

Množstvo

Jedn. cena (€)

Softvérové práce

hod

1

35,00 €

Práce servisného technika

hod

1

35,00 €

Cestovné náklady

km

1

0,50 €

Ceny sú uvedené bez DPH.

