ZMLUVA
o poskytovaní a výmene informácií prostredníctvom elektronických služieb
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Čl. 1
Zmluvné strany
1. Poskytovateľ:

Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8.apríla 372/1, 90701 Myjava
IČO: 31 445 918
V zastúpení: Ing. Eva Krčová, Ing. Andrej Obrtlík, konatelia
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro,
Vl.č.18666/R
(ďalej len „poskytovateľ“)

2. Užívateľ:

meno a priezvisko, titul,:
dátum narodenia:
adresa bytu/NP:
byt/NP č.:
variabilný symbol:
e-mail:
mobil:
číslo účtu v tvare IBAN:
(ďalej len „užívateľ“)
Čl. 2
Predmet zmluvy

1. Užívateľ je oprávnený využívať služby poskytovania informácií o byte/NP, ktorý vlastní
prostredníctvom elektronických služieb „e-mail“. Poskytovateľ poskytne užívateľovi
prostredníctvom elektronických služieb informácie o byte / NP. Počas výkonu funkcie
zástupca vlastníkov budú touto formou poskytované aj údaje o bytovom dome .
spravovanom poskytovateľom zo svojho informačného
systému.
2. Užívateľ berie na vedomie, že zaslaním žiadosti cez e-mail mu vznikajú práva a
povinnosti tak, akoby podal žiadosť písomne.
3. Poskytovateľ sa zaväzuje prijať od užívateľa žiadosti zaslané prostredníctvom e-mailu
na adresu domy@bp-myjava.sk alebo evidencia@bp-myjava.sk tak, akoby tieto
žiadosti predložil užívateľ písomne.
4. Služba je užívateľovi poskytovaná nepretržite, tzn. 24 hodín denne 7 dní v týždni.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo na technologickú prestávku, počas ktorej bude
služba nedostupná.
5. Užívateľ akceptuje skutočnosť, že zverejnením dokumentov o byte v jeho vlastníctve
cez e-mail si poskytovateľ splnil povinnosť ich doručenia užívateľovi. Poskytovateľ je
oprávnený doručovať užívateľovi akékoľvek dokumenty týkajúce sa plnenia
vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o výkone správy a z tejto
zmluvy elektronickou formou na užívateľom zadefinovanú e-mailovú adresu uvedenú
v záhlaví tejto zmluvy, pričom takéto doručovanie má účinky riadneho doručenia v
písomnej forme poštovou zásielkou.
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Čl. 3
Cena za poskytované služby
1. Poskytovanie elektronickej služby “e–mail“ podľa Článku 2 tejto zmluvy je bezplatné.
Čl. 4
Aktivácia služby
1. Základným technickým predpokladom pre prístup k službe je nevyhnutná aktuálna
funkčná e-mailová adresa, ktorá je uvedená v záhlaví tejto zmluvy.
2. Poskytovateľ zabezpečí aktiváciu služby do 2 pracovných dní odo dňa podpisu tejto
zmluvy.
3. Služba je aktivovaná počas platnosti tejto zmluvy.
Čl. 5
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Užívateľ sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní nahlásiť
poskytovateľovi zmenu alebo nefunkčnosť e-mailovej adresy.
2. Poskytovateľ zodpovedá za obsah e-mailu.
3. Poskytovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu užívateľa, a to aj bez uvedenia
dôvodu.
4. Užívateľ vyhlasuje, že má výhradný prístup na základe jedinečného hesla k
uvedenej e-mailovej adrese. Užívateľ berie na vedomie, že údaje sprístupnené mu
formou e-mailu majú dôverný charakter a obidve zmluvné strany majú povinnosť
dôverné informácie utajovať.
5. V prípade pochybností o doručení sa údaje považujú užívateľovi za doručené
v nasledujúci pracovný deň po dni ich preukázateľného odoslania užívateľovi.
Čl. 6
Záverečné ustanovenia
1. Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené zneužitím bezpečnostných údajov v
prípade, ak užívateľ tieto údaje sprístupní tretej osobe.
2. Zmluva je platná a účinná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
3. Táto zmluva je uzavretá na dobu neurčitú.
4. Zmluva môže zaniknúť písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany bez
uvedenia dôvodu s okamžitou platnosťou, a to v nasledovný deň po dni doručenia
výpovede druhej zmluvnej strane.
5. Poskytovateľ doručí výpoveď zo zmluvy užívateľovi doporučenou zásielkou, pričom sa
zásielka považuje za doručenú aj vtedy, ak sa vráti poskytovateľovi ako nedoručiteľná,
a to dňom vrátenia zásielky.
6. Táto zmluva zaniká automaticky - kumulatívnym naplnením dvoch rozväzovacích
podmienok na strane vlastníka bytu a síce:
a) zmenou vlastníka bytu
b) vysporiadaním všetkých záväzkových vzťahov týkajúcich sa užívania predmetného
bytu,
tým dňom, ktorá z uvedených podmienok nastane neskôr.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a bez omylu.
Písomné vyhotovenie tejto zmluvy si prečítali, jej obsahu porozumeli, čo potvrdzujú
svojím podpisom.
8. Táto zmluva sa uzatvára v dvoch písomných vyhotoveniach, pričom každá zmluvná
strana obdrží jedno podpísané vyhotovenie.
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9. Užívateľ súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov poskytovateľom v jeho
informačnom systéme evidencie v rozsahu čl. I. tejto zmluvy pre účely plnenia tejto
zmluvy. Osobné údaje sú spracúvané najviac dovtedy, kým je to potrebné pre plnenie
účelu tejto zmluvy, resp. do úplného vysporiadania vzájomných zmluvných záväzkov a
súčasne v súlade s osobitnými zákonmi najmä zákonmi o ochrane osobných údajov,
účtovníctve a archívnictve.
V Myjave dňa.......................

V Myjave dňa.......................

Za poskytovateľa
Bytový podnik Myjava spol. s r.o:

Za užívateľa:

---------------------------------------------------Ing. Eva Krčová
Ing. Andrej Obrtlík
konateľ
konateľ

-------------------------------------
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