Zmluva o spolupráci
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym
poriadkom Slovenskej republiky (ďalej len „zmluva“)
medzi zmluvnými stranami :

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor
006 03 481
(ďalej len „hlavné mesto“)

a
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:

Geosense SK, s.r.o.
Michalovská 346/3, 040 11 Košice
Ing. Roman Fáber, konateľ
46 812 342
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach,
oddiel: sro, vložka č. 30638/V
(ďalej len „Geosense“ )

za nasledovných zmluvnými stranami dohodnutých podmienok:

Článok I
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán na realizácii projektu „Mapový portál pre hlavné
mesto SR Bratislavu“ (ďalej len „mapový portál“).

Článok II
Doba trvania zmluvy a ukončenie zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, odo dňa jej podpisu oboma zmluvnými stranami do 31. 12. 2012.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká :
a) písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán,
b) uplynutím doby na ktorú bola dojednaná,
c) jednostranným odstúpením v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
3. Hlavné mesto a spoločnosť Geosense sú oprávnení odstúpiť od zmluvy v prípade, ak niektorá zo
zmluvných strán poruší dohodnuté zmluvné povinnosti a v lehote určenej v písomnej výzve nezjedná
nápravu. Účinky odstúpenia nastanú dňom keď prejav vôle jednej zmluvnej strany o odstúpení bude
doručený druhej zmluvnej strane.

Článok III
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Hlavné mesto sa zaväzuje:
a) zabezpečiť dátový obsah mapového portálu, ktorý pozostáva z leteckých snímkov, aktuálnych
mapových podkladov, turistických trás, cyklotrás, a informácií o záujmových bodoch slúžiacich
na prezentáciu hlavného mesta,
b) zabezpečiť propagáciu spoločnosti Geosense na svojej webovej stránke s tým, že uvedie
spoločnosť Geosense ako poskytovateľa mapového portálu s jeho službami, logom a dohodnutým
sprievodným textom,
c) za vytvorenie mapového portálu, za zaistenie technického zázemia a servisných služieb v zmysle
bodu 2 písm. c) tohto článku uhradiť spoločnosti Geosense odmenu vo výške 1 € (slovom jedno
euro) v lehote do (30) dní od uzatvorenia zmluvy.
2. Spoločnosť Geosense sa zaväzuje:
a) vytvoriť mapový portál obsahujúci vrstvy dodaných podkladov, pričom vrstva záujmových bodov
bude naplnená (50) hlavnými bodmi záujmu,
b) vytvoriť pre mapový portál administratívne rozhranie, prostredníctvom ktorého bude hlavné
mesto schopné spravovať záujmové body mapového portálu,
c) zaistiť technické zázemie a servisné služby pre fungovanie mapového portálu do 31. 12. 2012.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že ďalšie fungovanie mapového portálu bude predmetom osobitnej Zmluvy
o poskytovaní servisných služieb, ktorá bude uzatvorená oboma zmluvnými stranami najneskôr do
31. 12. 2012.

Článok IV
Osobitné ustanovenia
1. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje menovať kontaktnú osobu, ktorá bude organizačne
zabezpečovať všetky činnosti súvisiace s plnením podľa tejto zmluvy.
Kontaktnou osobou za hlavné mesto je Mgr. Andrea Veselá
Kontaktnou osobou za Geosense SK je JUDr. Jan Zvoník, e-mail: jan.zvonik@geosense.cz
2. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu navzájom si oznamovať všetky skutočnosti, ktoré
by mohli mať vplyv na riadne plnenie tejto zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že rozhodujúcim jazykom je slovenský jazyk a v prípade sporov
vzniknutých na základe tejto zmluvy bude rozhodujúci právny poriadok Slovenskej republiky.

Článok V
Záverečné ustanovenia
1. Práva a povinnosti touto zmluvou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej
republiky.
2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami po dohode obidvoch zmluvných strán.
3. Zmluva sa vyhotovuje v troch (3) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom hlavné mesto obdrží
dve (2) vyhotovenia a Geosense jedno (1) vyhotovenie.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň po dni jej
zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
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5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne výhrady,
čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave dňa 1.10.2012

V Košiciach dňa 18.9.2012

Za Hlavné mesto SR Bratislavu

Za Geosense SK, s.r.o.

...................................................
doc. RNDr.Milan Ftáčnik, CSc., v. r.
primátor

.....................................................
Ing. Roman Fáber, v. r.
konateľ
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