Zmluva o využívaní internetového portálu CISnet

Názov:
Sídlo:
Zástupca:
IČO:
IČ DPH:
Zápis v OR:

INPROP, s.r.o.
Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina
Ing. Ivan Jančura, konateľ
31609066
SK2020449871
Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka 1997/L

ďalej len „INPROP”
a
Názov:
Sídlo:
Zástupca:
IČO:
IČ DPH:

Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25
Ing. Pavol Frešo, predseda
36063606
2021608369

ďalej len „Užívateľ”

uzatvárajú podľa §269 odst. 2 zákona 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení túto

Zmluvu
o využívaní internetového portálu CISnet

ďalej len „Zmluva“
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1

Výklad pojmov

CIS CP

CISnet

2

Celoštátny informačný systém o cestovných poriadkoch, ktorý za podpory
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vedie
INPROP.
internetový portál, ktorý slúži pre predkladanie, kontrolovanie a postupovanie
cestovných poriadkov do CIS CP. CISnet vytvoril a prevádzkuje INPROP.

Predmet

2.1 Predmetom Zmluvy je dohoda o podmienkach využívania CISNet Užívateľom.

3

Záväzky INPROP

3.1 Poskytovať servisnú podporu, poradenskú činnosť a služby, ktoré súvisia s prevádzkovaním
a využívaním CISnet.
3.2 Udržiavať aplikáciu a dáta na CISnet v aktuálnom stave hlavne v súvislosti so zmenami
legislatívy, ktorá súvisí s cestným zákonom a CIS CP.
3.3 Prevádzkovať CISnet nepretržite 7 dní v týždni, 24 hodín denne okrem servisných úkonov.
3.4 Do 10 dní po podpise Zmluvy oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán zriadiť
Užívateľovi jeho prístupové meno a heslo a umožniť mu využívanie CISnet.
3.5 Umožniť Užívateľovi prehliadať celoštátne registre a schvaľovať/postupovať linky v rámci
regiónu Užívateľa do CIS CP.

4

Záväzky Užívateľa

4.1 Využívať CISNet výhradne v rozsahu stanovenom Zmluvou.
4.2 Dodržiavať bezpečnostné pravidlá prevádzky CISnet.

5

Cena

5.1 Plnenie Zmluvy bude obojstranne realizované bez nároku na finančnú úhradu.

6

Ukončenie zmluvného vzťahu

6.1 Zmluvné strany môžu ukončiť Zmluvu bez uvedenia dôvodu písomnou výpoveďou

s trojmesačnou výpovednou dobou. Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci obdŕžania písomnej výpovede.
6.2 Každá zo zmluvných strán je oprávnená od Zmluvy odstúpiť s účinnosťou od doručenia
písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strany v prípade zvlášť závažného alebo
opakovaného porušení zmluvných povinností druhou stranou. Za zvlášť závažné porušenie bude
považované hlavne porušenie ustanovení článku 3 a 4 Zmluvy.

7

Ostatné ustanovenia

7.1 Adresa Užívateľa pre zasielanie elektronickej korešpondencie, ktorá súvisí s prevádzkou CISnet
je ladislav.csader@region-bsk.sk.
7.2 INPROP nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené zneužitím CISnet v prípade
nedodržania bezpečnostných pravidiel prevádzky CISnet Užívateľom.
7.3 INPROP nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté nefunkčnosťou CISnet
spôsobenej zásahom vyššej moci. Vyššia moc je pre účely Zmluvy chápaný i výpadok:
 elektrickej energie
 pripojenia k internetu
v sídle INPROP z akýchkoľvek dôvodov neovplyvniteľných INPROP.
7.4 Všetky vzťahy medzi zmluvnými stranami, pokiaľ nie sú v Zmluve riešené, sa riadia platnými
právnymi predpismi SR, hlavne Obchodným zákonníkom.
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7.5 Všetky dodatky a zmeny Zmluvy môžu byť urobené len po dohode obidvoch zmluvných strán a to
formou písomného dodatku podpísaného oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
7.6 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
7.7 Platnosť tejto zmluvy nastáva dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka. Užívateľ sa zaväzuje
zmluvu zverejniť do 7 pracovných dní od dňa podpisu.
7.8 Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých užívateľ dostane tri vyhotovenia
a INPROP jedno vyhotovenie.

V Žiline dňa ………………… 2013

V Bratislave dňa ………………… 2013

…………………………………
INPROP s.r.o. Žilina
Ing. Ivan Jančura
konateľ

…………………………………
Bratislavský samosprávny kraj
Ing. Pavol Frešo
predseda
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