
5. Faktúry sú splatné do 14 dní od ich vystavenia. Záväzok objednávateľa zaplatiť faktúrovanú
sumu je splnen)' momentom odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa v prospech
účtu poskytovateľa.

6. Poskytovateľ je povinný doručiť faktúru - daňový doklad objednávateľovi v lehote najneskôr
lO dní pred jeho splatnosťou. V prípade nedoručenia faktúry - daňového dokladu 10 dní pred
jeho splatnosťou sa splatnosť predlžuje po dobu oneskorenia jeho doručenia.

7. V prípade, že splatnosť faktúry - daňového dokladu pripadne na deň pracovného voľna alebo
pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší pracovný deň. Za
zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie faktúrovanej čiastky z účtu objednávateľa
v prospech účtu poskytovateľa.

8. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky zákonné náležitosti daňového dokladu,
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju dodávateľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší
plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry
objednávateľovi.

9. Poskytovateľ sa zaväzuje zasielať faktúry na adresu objednávateľa uvedenú v Čl. l zmluvy.
10. Poskytovateľ poskytuje objednávateľovi 100% zľavu z dohodnutej mesačnej odmeny za
obdobie prvých 2 mesiacov poskytovania služby.

Čl. VI

Úrok z omeškania

l. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry môže poskytovateľ účtovať
objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

ČI. VII

Obchodné tajomstvo

l. Obchodné tajomstvo tvoria všetky skutočnosti obchodnej povahy súvisiace s celkovou
činnosťou objednávateľa a poskytovateľa, ktoré majú skutočnú, alebo aspoň potenciálnu
materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu a majú byt' podľa vôle poskytovatel'a a objednávateľa
utajené.

2. Objednávateľ a poskytovateľ sa zaväzujú dodržiavať obchodné tajomstvo v zmysle bodu l.
Zmluvné strany sa dohodli, že aj pri nakladaní s inými informáciami, ktoré označia zmluvné
strany za dôverné, budú postupovať akoby išlo o obchodné tajomstvo.

3. Body 1 a 2 tohto článku sú povinní dodržiavať aj zamestnanci objednávateľa a
poskytovateľa.

4. V prípade porušenia povinností podľa tohto článku, zodpovedá zmluvná strana za škodu,
ktorá vznikla druhej zmluvnej strane.

Čl. VIII

Osobitné ustanovenia

l. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Platnosť zmluvy zaniká po vzájomnej dohode zmluvných strán.
3. Zmluvu môže ktorákoľvek zo zmluvných strán vypovedať bez udania dôvodu, pncorn

i;'; výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

4.' V prípade opakovaných závažných porušení zmluvných ustanovení sú zmluvné strany
oprávnené odstúpiť od zmluvy.


