
ZM L U V A  NA P O S K Y TO V A N IE  F IN A N Č N Ý C H  T R A N S A K C IÍ A  S P R Á V Y  F IN A N Č Ý C H  PLATIEB

(uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník)

Poskytovateľ: Názov: Paysy s. r. o.

Sídlo: Vajanského 1955/58, 921 01 Piešťany

IČO: 50 835 271

Zápis: V OR OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 39845/T

Email: info@paysy.sk

Mobil: +421 907 861 284

IBAN: SK9483300000002501215084

(ďalej len „Poskytovateľ)

Objednávateľ: Názov : Mestský športový klub mládeže Trebišov

Sídlo: M,R. Štefánika 862/204,075 01 Trebišov

IČO: 00188549

Email: dusan.koby@gmail.com

Mobil: +421 917 387 866

IBAN: SK70 5600 0000 0045 7189 1001

(ďalej len „Objednávateľ)
(ďalej spolu aj ako „Zmluvné straný')

uzavreli nasledovnú zmluvu o poskytovaní finančných transakcií a o spravovaní prijatých finančných platieb (ďalej len „Zmluva") za nasle
dovných podmienok:

1. Základné ustanovenia

1 . 1 .

1.2

1.3

Poskytovateľ v rámci svojho predmetu činnosti spravuje platby adresované pre Objednávateľa, pričom za týmto účelom vyvinul 
Software umožňujúci spracovanie, administráciu a správu prijatých platieb (ďalej len „program “) od tretích osôb pre Objednáva
teľa, Autorom programu je Poskytovateľ, ktorý je chránený autorským právom a inými všeobecne záväznými predpismi. Jedine 
poskytovateľ je oprávnený využívať program na poskytované služby, čo zaručuje pre Objednávateľa jedinečnosť v poskytovaní 
služieb v zmysle Zmluvy.
Účelom a zmyslom poskytovania služieb pre Objednávateľa podľa tejto Zmluvy je odbremeniť Objednávateľa od prijímania 
platieb od tretích osôb a ich následnej evidencie a zjednodušiť prehľad v prijatých platbách.
Objednávateľ prejavil záujem využívať služby poskytované Poskytovateľom za účelom zabezpečenia prijímania platieb od tre
tích osôb, ich správu a následné preposlanie, a to najmä kvôli zjednodušeniu a prehľadnosti systému prijímania platieb od tre
tích osôb.

2. Predmet Zmluvy

2.1 Poskytovateľ sa zaväzuje v mene Objednávateľa prijímať platby od tretích osôb, ktoré sú určené pre potreby Objednávateľa,
ktorý má s tretími osobami uzatvorený záväzkový vzťah, resp. iný vzťah, na základe ktorého je oprávnený prijímať od týchto 
osôb platby. Poskytovateľ sa následne zaväzuje po prijatí platby od týchto tretích osôb vykonať evidenciu týchto prijatých pla
tieb, ich roztriedenie a súhrn pre Objednávateľa, tak aby Objednávateľ mal možnosť rýchlej a prehľadnej kontroly prijatých 
platieb Poskytovateľom od tretích osôb určených pre Objednávateľa.

2.2 Poskytovateľ sa zaväzuje preposlať prijaté platby od tretích osôb Objednávateľovi, a to najneskoršie nasledujúci deň po ich
prijatí. V prípade ak na tento deň pripadne deň pokoj, sviatku alebo štátneho sviatku, je týmto dňom najbližší pracovný deň,

2.3 Poskytovateľ poskytne Objednávateľovi číslo účtu v tvare IBAN, na ktoré budú zasielané platby od tretích osôb, Objednávateľ je
povinný poskytnúť tretím osobám číslo účtu v tvare IBAN, na ktoré budú zasielané platby pre Objednávateľa.

2.4 V prípade ak Objednávateľ bude cez Poskytovateľa prijímať platby od tretích osôb (tých istých), pričom každá prijatá platba
bude slúžiť na iný účel, resp. Objednávateľ bude požadovať triedenie platieb podľa určitých kritérií, Poskytovateľ sa zaväzuje
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bezodkladne informovať Objednávateľa o možnosti triedenia a prípadne mu predloží spôsob, akým je možné zabezpečiť triede
nie prijatých platieb, tak aby Objednávateľ mal úplný prehľad o platbách,

3. Miesto a čas plnenia

3.1 Miestom plnenia predmetu Zmluvy je sídlo Poskytovateľa, prípadne zriadené pracovisko na inom mieste ako sídle Poskytovate- 
ľa.

3.2 Poskytovateľ je povinný začať s poskytovaním služieb v zmysle tejto Zmluvy nasledujúceho dňa po dni, kedy podpísali Zmluvu 
obidve Zmluvné strany. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

3.3 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať svoje služby denne od 08.00 hod. do 20.00 hod., mimo dni pracovného pokoja, sviatkov 
a štátnych sviatkov.

4. Ochrana osobných údajov

4.1 Objednávateľ podpisom tejto Zmluvy udeľuje súhlas podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov Poskytovateľovi so spracúvaním osobných údajov uvedených poskytnutých pri plnení predmetu 
tejto Zmluvy.

4.2 Poskytovateľ týmto vyhlasuje, že v zmysle ust. § 39 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z, z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov prijal so zreteľom na najnovšie poznatky, na náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, 
kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzických osôb 
primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku.

4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté Objednávateľom, bude spracovávať výhradne len na účel stanovený 
v tejto Zmluve a na plnohodnotné poskytnutie služieb zo strany Poskytovateľa pre Objednávateľa a za podmienok určených 
podľa Zmluva a príslušného zákona. Poskytovateľ je vždy povinný oznámiť, že spracúva osobné údaje na presne vymedzený 
alebo ustanovený účel.

4.4 Poskytovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje bude spracovávať výlučne on a jeho zamestnanci a v prípade že bude chcieť pove
riť spracúvaním inú fyzickú alebo právnickú osobu (subdodávateľa), musí to oznámiť Objednávateľovi a vyžiadať si od neho 
písomný súhlas. Poskytovateľ berie na vedomie, že nesmie zveriť spracovanie osobných údajov subdodávateľovi, ak by tým 
mohli byť ohrozené práva a právom chránene záujmy dotknutých osôb. Poskytovateľ berie na vedomie, že pokiaľ by subdodá
vateľ spracovával osobné údaje, zabezpečuje ich ochranu na jeho zodpovednosť.

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že miesto kde bude spracovávať osobné údaje Poskytovateľ je v sídlo Poskytovateľa alebo jeho 
zriadené pracovisko.

4.6 Poskytovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje na dobu počas ktorej bude platná a účinná Zmluva,
4.7 Osobné údaje, ktoré Poskytovateľ bude spracovávať sú: emailová adresa, meno, priezvisko (názov spoločnosti), titul, trvalý 

pobyt (sídlo spoločnosti), dátum narodenia (IČO), telefonický kontakt.
4.8 Okruh dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sa budú spracúvať bol určený Zmluvnými stranami, a to tak, že za dotknutú oso

bu sa rozumie na účely tejto Zmluvy Objednávateľ (prípadne jeho zamestnanci), tretie osoby, ktoré poskytujú plnenie pre Ob
jednávateľa.

5. Práva a povinnosti Zmluvných strán

5.1 Poskytovateľ sa zaväzuje po technickej stránke zabezpečiť nerušené poskytovanie služieb v zmysle Zmluvy a tieto služby po
skytnúť s odbornou starostlivosťou, pričom Poskytovateľ v plnom rozsahu zodpovedá za poskytnutie služieb na najvyššej mož
nej profesionálnej úrovni,

5.2 Poskytovateľ vyhlasuje, že všetky osoby, ktoré budú ,mať prístup k softwaru pomocou, ktorého budú poskytované služby 
v zmysle tejto Zmluvy majú dlhoročnú skúsenosť, sú natoľko odborné, že vedia kvalifikované poskytnúť servis a služby v zmysle 
Zmluvy a taktiež majú povinnosť mlčanlivosti o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri plnení záväzkov vyplývajúcich pre 
Poskytovateľa zo zmluvy pre Objednávateľa. Pri poskytovaní služieb je Poskytovateľ povinný dodržiavať zásady bezpečnosti 
práce v súlade s platnými predpismi.

5.3 Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce služby podľa Zmluvy sa zdržali akéhokoľvek konania, ktoré by 
mohlo bez právneho dôvodu zasiahnuť do práv alebo právom chránených záujmov tretích osôb, alebo ktoré by mohlo ohroziť 
alebo poškodiť dobré meno Objednávateľa.

5.4 Poskytovateľ je povinný predložiť Objednávateľovi s dostatočným časovým predstihom pred uskutočnením zmeny v poskytova
ní služieb, ktoré budú mať najmä za úlohu skvalitniť poskytovanie služieb. Poskytovateľ je povinný na vlastné náklady zabezpe
čiť ochranu technických zariadení pred ich poškodením a krádežou.

5.5 Objednávateľ sa zaväzuje Poskytovateľovi poskytnúť potrebnú súčinnosť pre riadne poskytnutie služieb. Zmluvné strany sa 
zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých významných skutočnostiach, ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povin
ností určených touto Zmluvou ako aj pre realizáciu predmetu Zmluvy. Ak sa kedykoľvek Zmluvným stranám stane známa okol
nosť, ktorá môže byť podnetom pre neplnenie ktorejkoľvek podmienky vymedzenej v Zmluve, táto Zmluvná strana je povinná 
upovedomiť druhú Zmluvnú stranu, špecifikujúc podrobnosti týchto okolností a strany majú pokračovať v spolupráci tak, aby 
zabezpečili riadne plnenie Zmluvy.

5.6 Poskytovateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú na základe nesprávne uvedených akýchkoľvek údajov a informácií Objednáva
teľom alebo tretích osôb, od ktorých bude prijímať platby pre Objednávateľa.
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6. Odmena a platobné podmienky

6 1 Z m luvné  s tra n y  sa d o h o d li na sp ô so b e  s ta n o v e n ia  odm eny, k to rá  p re  P o s k y to v a te ľ s lu ž ie b  bude vc> výške  
s ta n o v e n e j p od ľa  c e n o ve j ponuky, k to rá  tv o rí n e o d d e lite ľn ú  p rílohu  te jto  Zm luvy . V odm ene  P os k y to va te  a 
p od ľa  p re d c h á d z a jú c e j ve ty  sú z a p o č íta n é  aj v š e tky  n ák lady  spo jene  s p o sky to v a n ím  s lu ž ieb  p o d lá  te jto

6 2 Objednávateľ sa zaväzuje dohodnutú odmenu podľa bodu 6.1 Zmluvy zaplatiť priamym vkladom na účet Poskytovateľa do 15
dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej Poskytovateľom, pričom táto faktúra musí obsahoval vsetky natez'tosti pod!a prísluš
ných právnych predpisov, najmä podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridané] hodnoty (dalej en J a k o n o  D PH ). Ak faktú
ra nebude obsahovať náležitosti vyžadované Zákonom o DPH, je Objednávateľ oprávnený Posky ovatelovi fakturui vratit bez 
zaplatenia V takom prípade prestáva plynúť lehota splatnosti faktúry, Nová lehota splatnosti faktúry začne plynut az dnom 
doručenia opravenej (novej) faktúry, ktorá spĺňa požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

6.3 Za včasnú úhradu sa považuje pripísanie predmetnej sumy na účet Poskytovatela n4h.or|,A « nriohphn
6 4 Poskytovateľ je oprávnený každoročne zvýšiť odplatu (či už stanovenú percentuálne alebo pausalnu náhradu) ak v priebehu

účinnosti tejto Zmluvy bude príslušnou inštitúciou oficiálne priznana miera inflácie za predchádzajúci kalendarny rok a tc> o 
príslušnú sadzbu oznámenej miery inflácie. Úprava výšky odplaty sa uskutoční od 1. februara pnslusneho kalendárneho roku.
Poskytovateľ oznámi takéto zvýšenie odplaty Objednávatelovi písomne.

6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený uspokojiť svoju pohľadávku voči Objednavatelovi vyplyvajucu z tejto
Zmluvy z prijatých platieb od tretích osôb s čím Objednávateľ výslovne súhlasí.

7. Zodpovednosť, náhrada škody, zmluvné pokuty a náhrada nemajetkovej ujmy

7 1 Poskytovateľ zodpovedá za to, že všetky služby budú poskytnuté v požadovanej kvalite, rozsahu a v dojednanom čase. ^
7.2 Poskytovateľ zodpovedá za všetkú vzniknutú škodu Objednávateľovi, ktorá mu vznikla v dôsledku plnenia zavazku vyplyvaju-

7.3 S i e d S e í ľ Ä á v n e n ý  požadovať od Poskytovateľa v plnej výške náhradu preukázanej škody, ktorú mu Poskytovateľ spô
sobil porušením ktorejkoľvek jeho povinnosti vyplývajúcej mu zo Zmluvy, ako aj z ďalších platných právnych predpisov. 
Objednávateľ je povinný sa zdržať šírenia nepriaznivej reklamy a informácii týkajúcich sa Poskytovatela alebo mm poskytnu
tých služieb. Objednávateľ je povinný nahradiť majetkovú ako aj nemajetkovú ujmu, ktorá Poskytovatelovi vznikla v súvislosti so
šírením nepravdivých, zavádzajúcich, skreslených a nepravdivých inform ácií.......................... raU om m rf Pn
V prípade ak Poskytovateľ poskytne akúkoľvek službu s vadami, je Objednavatel povinný vady bezodkladne reklamovat Po- 
skytovateľ’ je následne povinný reklamovanú vadu odstrániť, v čo najkratšom možnom čase. Poskytovatel sa zavazuje nahlase- 
nú vadu odstrániť do 48 hodín od jej nahlásenia, a to iba v prípade ak to bude vada odstrámtelna. V prípade ak sa vada nebu
de dať odstrániť do 48 hodín od jej nahlásenia, Poskytovateľ o tomto oboznámi Objednávateľa bezodkladne. V prípade, ze 
Poskytovateľ reklamovanú vadu neodstráni ani do 72 hodín, je Objednávateľ oprávnený požadovať adekvatnu zlavu z odplaty
za poskytovanie služieb podľa bodu 2. Zmluvy. ,
V prípade poskytnutia plnenia predmetu Zmluvy zo strany Poskytovateľa s vadami alebo v omeškaní nad rámec bodu . 
Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Poskytovateľa poskytnutie primeranej zľavy z odplaty za poskytovanie slu
žieb.

7.4

7.5

7.6

8. Odstúpenie od Zmluvy a vypovedanie Zmluvy

8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak mu nebude uhradená riadne a včas
odplata stanovená podľa bodu 6 Zmluvy. ai

8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy odstupit okrem prípadu uvedeneho v bode 7.1 Zmluvy aj

v prípade aokb.ednávate|, neposkytne požadované údaje Poskytovateľom na riadne plnenie jeho záväzku vyplývajúceho zo

b) omeškania s poskytnutím služieb zo strany Poskytovateľa podľa podmienok stanovených Zmluvou
c) poskytnutia služieb zo strany Poskytovateľa podľa podmienok stanovených Zmluvou s vadami, ktoré Poskytovatel

neodstráni v dohodnutom termíne.
8.3 zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade

a) neposkytnutia služieb zo strany Poskytovatela podlá podmienok stanovených Zmluvou,
b) omeškania s poskytnutím služieb zo strany Poskytovatela podlá podmienok stanovených Zmluvou,
c) poskytnutia služieb zo strany Poskytovateľa podľa podmienok stanovených Zmluvou s vadami, ktoré Poskytovatel

neodstráni v dohodnutom termíne.8 4 účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. _
8 5 Zmluvné strany sa dohodli, že ktorýkoľvek účastník Zmluvy je oprávnený vypovedať Zmluvu bez udania dovodu. VYP0^ ™

lehota je pre obidve zmluvné strany tri mesiace a začne plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, v ktorom bola vypoved
doručená druhej zmluvnej strane.

9. Doručovanie a komunikácia Zmluvných strán
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9.1 Všetky písomnosti medzi Zmluvnými stranami je možné doručiť osobne. V takomto prípade na potvrdenie doručenia písomnosti 
druhej zmluvnej strane je nevyhnutné, aby preberajúci podpísal čitateľným podpisom preberajúcu písomnosť.

9.2 Písomnosti medzi Zmluvnými stranami je možné doručiť aj poštou. V takomto prípade je potrebné všetky písomnosti doručovať 
na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy.

9.3 Zmluvná strana, ktorá zmení adresu na doručovanie pošty je povinná o tejto zmene bezodkladne informovať druhú zmluvnú 
stranu. Do doby, kedy o tejto zmene nebude mať vedomosť druhá zmluvná strana, môže zmluvná strana doručovať všetky 
písomnosti druhej zmluvnej strane na adresu, ktorá je uvedená v záhlaví tejto zmluvy.

9.4 Písomnosti doručené na adresu známu adresu sa považujú za doručené aj keď sa o nich druhá zmluvná strana nedozvedela.
9.5 Písomnosti je možné doručiť aj prostredníctvom elektronickej pošty, kde za týmto účelom Zmluvné strany v záhlaví uviedli svoj 

email. Písomnosť doručená prostredníctvom emailu sa považuje za doručenú v deň jeho odoslania, pričom musí dôjsť zo strany 
druhej zmluvnej strany k potvrdeniu doručenia tohto emailu.

9.6 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely prenosu informácií alebo oznámení v zmysle tejto Zmluvy budú Zmluvné strany spolu 
komunikovať písomne - formou sms, e-mailom, poštou, formou sprístupnenia údajov na webovej stránke Poskytovateľa alebo 
telefonicky. Technickými požiadavkami na účely prenosu informácii alebo oznámení v zmysle tejto Zmluvy sú najmä mobilný 
telefón, osobný počítač a prístup na internet.

10. Povinnosť mlčanlivosti

10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, informácie a údaje, ktoré si navzájom poskytli pri rokovaní o uzavretí zmluvy, 
ako i všetky skutočnosti, informácie a údaje, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, resp. ktoré budú uvedené v jej dodatkoch, prílo
hách a iných súčastiach, sú považované za dôverné informácie v zmysle § 271 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 
platnom znení, o ktorých sú obe Zmluvné strany povinné zachovávať mlčanlivosť.

10.2 Za dôverné informácie sa považujú aj všetky skutočnosti, informácie a údaje, o ktorých sa Zmluvné strany dozvedeli pri plnení 
záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy.

10.3 Za dôverné informácie sa považujú najmä údaje, dáta, podklady, dokumenty alebo akékoľvek iné informácie, bez ohľadu na 
formu ich zachytenia, napr. informácie o cenách, právach a povinnostiach zmluvných strán, informácie o zákazkách a zákazní
koch, informácie o hospodárskych výsledkoch, finančné, štatistické a účtovné informácie, informácie o technickom a programo
vom vybavení zmluvných strán, know - how, podnikateľské stratégie a plány a pod.

10.4 Zmluvná strana nie je oprávnená bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany dôverné informácie tretej 
strane sprístupniť, poskytnúť akýmkoľvek spôsobom, ani použiť inak než na účely plnenia predmetu zmluvy.

10.5 Povinnosť Zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa nevzťahuje na informácie, ktoré:
a) boli verejnosti prístupné už pred podpisom zmluvy, čo musí byť preukázateľné na základe poskytnutých podkladov, 

ktoré túto skutočnosť dokazujú,
b) sa stanú verejnosti dostupné po podpise zmluvy z iného dôvodu ako z dôvodu porušenia povinností vyplývajúcich z 

tejto zmluvy, čo musí byť preukázateľné na základe poskytnutých podkladov, ktoré túto skutočnosť dokazujú,
c) majú byť sprístupnené verejností na základe povinnosti stanovenej zákonom, rozhodnutím súdu, prokuratúry alebo 

iného oprávneného orgánu verejnej moci,
d) budú poskytnuté osobe, ktorá má príslušnými právnymi predpismi založenú povinnosť mlčanlivosti (napr, advokát).

10.6 Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť mlčanlivosti platí aj po ukončení tejto Zmluvy, resp. až do zbavenia mlčanlivosti akou
koľvek zmluvnou stranou druhú zmluvnú stranu.

10.7 Zmluvné strany sa dohli, že v prípade porušenia povinností mlčanlivosti, vzniká druhej zmluvnej strane nárok na zmluvnú poku
tu vo výške 2 500,-€.

10.8 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený zverejniť identifikačné údaje okrem dátumu narodenia, rodného čísla
Objednávateľa za reklamným, prezentačným a marketingovým účelom, na čo Objednávateľ výslovne poskytuje súhlas Posky- 
tovateľovi. Poskytovateľ zverejní uvedené údaje najmä na svojej webovej stránke.

11. Záverečné ustanovenia

11.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť - obligačnoprávne účinky dňom jej podpisu obidvoma Zmluvnými stranami,
11.2 Zmluva je vyhotovená v dvoch identických vyhotoveniach, pričom každá zo Zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení,
11.3 Zmluvu je možné zmeniť, doplniť alebo zrušiť len na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán, a to vo forme písomných 

očíslovaných dodatkov k tejto Zmluve.
11.4 Vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväz

ných právnych predpisov, ktoré sú súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky.
11.4 Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy alebo viacero ustanovení tejto Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu stanú neplatnými, ostáva 

týmto platnosť ostatných od Zmluvy oddeliteľných ustanovení nedotknutými. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť ustanovenie, 
ktorého sa bude dodatočná neplatnosť týkať, novým platným a účinným ustanovením, ktoré svojím významom bude čo možno 
najviac zodpovedať významu pôvodného ustanovenia.

11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé k právnym úkonom obsiahnutým v tejto Zmluve, kedy ich zmluvná voľnosť nie 
je ničím obmedzená a majú všetky potrebné povolenia, rozhodnutia alebo iné právne úkony, ktoré sú pre platnosť a účinnosť 
tejto Zmluvy vyžadované platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, pričom v prípade, že niektorá zo Zmluvných strán 
týmto svojim konaním spôsobí neplatnosť tejto Zmluvy alebo aj len niektorých jej ustanovení, je povinná nahradiť škodu tým 
spôsobenej inej Zmluvnej strane.

11.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy riadne prečítali, zhodne im porozumeli a Zmluva vyjadruje 
ich slobodnú a vážnu vôľu. Rovnako vyhlasujú, že Zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že sú 
oprávnení s predmetom Zmluvy nakladať, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v zákonom predpí
sanej forme. Na znak súhlasu s obsahom tejto Zmluvy ju Zmluvné strany vlastnoručne podpisujú.
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ZM L U V A  NA P O S K Y TO V A N IE  F IN A N Č N Ý C H  TR A N S A K C IÍ A S P R Á V Y  F IN A N Č Ý C H  PLATIEB

(uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník)

V Piešťanoch, dňa 7.6.2018

Poskytovateľ:
Paysy s. r. o.

Objednávateľ;
Mestský športový klub mládeže Trebišov

^ -------- MÉS
\ ŠPORTOVÝ KÍ 

——__TREBi -
M. R. Štefánika 862/2Í 

IČO: 001 Kŕ■t(A
Wfgr. Dušan Kobeľa

'rebišov
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Príloha č.1

C E N N ÍK  Z M L U V Y  N A P O S K Y TO V A N IE  F IN A N C N Ý C H  TR A N S A K C IÍ A  S P R Á V Y  F IN A N C Y C H  PLATIEB
(Cenník je platný od 1.1,2018)

Počet členov 

1 - 1 0  

11 -50  

51 -90 

91 -130 

131 -180 

181 -230 

231 -  300

301 - 00
'uvedené ceny sú bez DPH

Suma

Z darm a  

2 9  €  

3 9  €  

4 9  €  

5 9  €  

6 9  €  

7 9  €  

9 9  €

V Piešťanoch, dňa 7.6.2018

Poskytovateľ:
Paysy s. r. o.

/ / I
Mário Potoček 
konateľ

Paysy s: r. o. 
Vajanskéhó 1955/58 

Piešťany 921 01 
IČO: 50835271

Objednávateľ:
Mestský športový klub mládeže Trebišov

MESTSKY 
(SgORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE) 

„TREBIŠOV .
M  R. Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov 

TČO: 00188549 ©

Mgr. Dušan Kobeľa


