
Dohoda o uzatváraní zmlúv v elektronickej forme 
(ďalej len "Dohoda") 

uzatvorená podľa§ 269 ods.2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom mení 

medzi 

Poskytova tel': 

Sídlo: 

V mene kt. koná: 

IČO: 
IČDPH: 

HOUR, spol. s r.o. 

M. R. Štefánika 836/33 
010 Ol Žilina 
Ing. Milan Urbaník 
konateľ 

31586163 
SK2020448969 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu 
Žilina v Odd.: Sro vo Vložke číslo: 1182/L 

Objednáva tel': 

Sídlo: 

V mene kt 
koná: 
IČO: 
DIČ: 

Mestský dom kultúry, príspevková 
organizácia 
M. R. Štefánika 875/200 
093 Ol Vranov nad Topľou 
Mgr. Peter Novák 
poverený riadením MsDK 
35519088 
2020630898 

ďalej aj ako "poskytovatel"' ďalej len "objednávatel'" 
poskytovateľ a objednávateľ spolu ďalej ako "zmluvné strany" alebo jednotlivo ako "zmluvná strana" 

l. Predmet Dohody 

Predmetom tejto Dohody je dohoda zmluvných strán o uzatváraní zmlúv a dohôd alebo ich dodatkov, vrátane 
dodatkov k existujúcim zmluvám alebo dohodám, prostredníctvom elektronickej komunikácie a špecifikácia 
podmienok jej využívania. Pre vylúčenie pochybností platí, že táto Dohoda nepredstavuje pre zmluvné strany 
záväzok uzatvoriť akúkoľvek ďalšiu zmluvu, dohodu alebo ich dodatok. 

2. Podmienky elektronickej komunikácie 

2.1 Elektronickou komunikáciou (EK) sa rozumie služba umožňujúca uskutočňovanie vybraných právnych 
úkonov s využitím elektronických prostriedkov, najmä s využitím online platformy Adobe Sign 
(~:1/acrobat.adobe.com/us/en/sign.html) (ďalej ako "Platforma"). EK je možné využiť bez ohľadu na 
druh Poskytovateľom poskytovaných služieb. 

2.2 Prostredníctvom EK môže Poskytovateľ umožniť Objednávateľovi najmä uzatvorenie, zmenu a ukončenie 
Zmluvy (ďalej ako "dokument"), ak to neodporuje Zmluve alebo právnym predpisom. Takto uskutočnené 
právne úkony sa budú považovať za právne úkony vykonané v písomnej forme. Ak nie je dohodnuté inak, 
právne úkony sa medzi zmluvnými stranami budú uskutočňovať najmä prostredníctvom Platformy, a to za 
nasledovných podmienok: 
a) dokument je nahraný do Platformy Poskytovateľom, a to výlučne z emailovej adresy 

referentprezmluvv@hour.sk; 
b) dokument podľa písm. a) bude adresovaný Objednávateľovi na emailové adresy, ktoré Poskytovateľ ovi 

preukázateľne oznámi zodpovedná osoba pre zmluvnú oblasť na strane Objednávateľa; 
c) dokument je podpísaný v prostredí Platformy obomi zmluvnými stranami. 

2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že medzi emailovými adresami oznámenými postupom podľa bodu 2.2 písm. b) 
tejto Dohody sa musia nachádzať aj emailové adresy osôb, ktoré sú oprávnené na konanie v mene 
Objednávateľa a ktoré majú k týmto mailovým adresám prístup. Vzhľadom k skutočnosti, že Poskytovateľ 
nemá spôsobilosť overiť, či sú adresáti Objednávateľa podľa bodu 2.2. písm. b) tejto Dohody súčasne osoby 
oprávnené konať v mene Objednávateľa a súčasne nemá spôsobilosť overiť, že k mailovým adresám 
Objednávateľa podľa bodu 2.2 písm. b) tejto Dohody majú skutočne prístup takéto osoby na strane 
Objednávateľa, osoby majúce skutočný prístup k mailovým adresám podľa bodu 2.2 písm. b) tejto Dohody 
sa považujú za osoby s oprávnením na konanie v mene Objednávateľa. 

2.4 Využívanie EK môže byť podmienené elektronickou identifikáciou alebo verifikáciou, ktoré tvoria 
bezpečnostné údaje. Objednávateľ pri EK postupuje podľa pokynov Poskytovateľa. Objednávateľ je povinný 
zabezpečiť utajenie bezpečnostných údajov, chrániť ich pred ich stratou, odcudzením alebo zneužitím 
a urobiť všetky opatrenia na zabránenie ich straty, odcudzenia alebo zneužitia neoprávnenou osobou. V 
prípade straty, odcudzenia alebo zneužitia bezpečnostných údajov alebo v prípade podozrenia ich zneužitia 
je Objednávateľ povinný oznámiť túto skutočnosť Poskytovateľovi, ktorý môže obmedziť EK zmluvných 
strán. 



3. Spoločné a záverečné ustanovenia 
3 .l Zmluvné strany svojim podpisom prehlasujú, že uvedená forma dohody zmluvných strán vzťahujúca sa na 

uzatváranie dodatkov k existujúcim zmluvám alebo dohodám, prostredníctvom elektronickej komunikácie je 
dostačujúca a spÍňa všetky požiadavky vyžadované na platnú zmenu existujúcich zmlúv. 

3.2 Zmluvné strany sú zodpovedné za záväzky vyplývajúce z využívania EK ako aj právnych úkonov, ktoré budú 
prostredníctvom nich uskutočnené. Poskytovateľ je oprávnený uskutočnenie určitých právnych úkonov 
podmieniť dodatočnými, osobitnými bezpečnostnými podmienkami alebo ich obmedziť alebo vylúčiť z EK. 

3.3 Zmluvné strany sú povinné venovať náležitú pozornosť všetkým správam doručeným prostredníctvom EK, 
nakoľko sa môžu týkať ich zmluvného vzťahu. 

3.4 Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. 

3.5 Dohoduje možné meniť písomnou formou alebo prostredníctvom EK. 

3.6 Dohoduje možné ukončiť dohodou zmluvných strán, výpoveďou alebo odstúpením. Ukončenie výpoveďou 
alebo odstúpením musí mať písomnú formu. V prípade ukončenia Dohody výpoveďou je výpovedná lehota 
l mesiac a začína plynúť prvým dňom bezprostredne nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení 
výpovede. Odstúpenie je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane a musí 
v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné. Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva neruší 
od počiatku, ale až odo dňa doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane. 

3. 7 Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení. 
3.8 Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. 

V Žiline, dňa 31.12.2020 

H Ocl.~teľ· 1 -u TT , spol. s r.o . 
..... - ;r...JI.t:!. --!l_- ............. ,,.. ..... 

.............. , .................................. .. 
Ing. Milan Urbaník 

konateľ 

HOUR, spol. s r.o. 

r~~~1~:.-, 
1.· ........ ~ . .. . .. 

l .tirÁ~:- Y~.:!J'-1 .. 1 

Objednávateľ: 11 f, /.0 cl Í 

Mgr. Peter Novák, 
poverený riadením MsDK 

Mestský dom kultúry, príspevková organizácia 

.l.ll,Lif;, 

~~~,t~~;.~ 
-i.R. ~tefénika 875 /20C· 
.l93 01 Vranov nad Topf<: 
ČO 355 190 AP. nn"· ?n?r:>R111Pr 

l·:l'l::J'il~~ ..... - ... 




