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Zmluva o elektronickom obchodovaní 
Uzatvorená zmluvnými stranami podľa §269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov platných v Slovenskej republike . 

 

Článok 1. 

Zmluvné strany 

Odberateľ:    

Obchodné meno:     OBEC Kračúnovce 

Sídlo:    Kračúnovce 350, 087 01 Giraltovce 

IČO:                  00 322 181  

Bankové spojenie:   SK82 0200 0000 0000 0262 5522, VÚB Giraltovce 

    

Konajúca prostr.:    

(ďalej ako “odberateľ”) 

 

Dodávateľ:      

Meno a priezvisko / obchodné meno: EKOLAB  s.r.o.   

Sídlo:                                        Napájadlá 17, 04012 Košice    

IČO:        316 84 165 

Zapísaná:      Obch. register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro,        

                            vložka číslo: 4109/V  

Konajúca prostr.:                                 Ing. Eva Jusková - konateľ 

 (ďalej ako “dodávateľ“) 

Článok 2. 

Vymedzenie pojmov 

Na účely tejto dohody: 

 

1. Kontraktáciou sa rozumie rokovanie o uzavretí zmluvy. 

 

2. Dokumentom je akákoľvek listina, tlačivo alebo písomne zachytená informácia, ktorá 

má byť doručená druhej zmluvnej strane tejto zmluvy. 

 

3. Elektronickou schránkou sa rozumie e-mailová adresa, ktorú zmluvná strana tejto 

zmluvy uviedla v Článku 5. tejto zmluvy. 

 

4. Elektronickou komunikáciou sa rozumie zasielanie a prijímanie dokumentov 

prostredníctvom elektronických schránok. 

 

5. Prihlasovacím údajom je údaj, ktorý je potrebný na vstup do elektronickej schránky, 

najmä prihlasovacie meno a heslo. 

 

6. Objednávka je listina, tlačivo alebo písomne zachytená informácia, ktorá vyjadruje 

vôľu obstarať si predmet budúceho právneho vzťahu a je označená ako objednávka. 

 



2 
 

7. Dokument sa považuje za prijatý momentom jeho riadneho uloženia na elektronickej 

schránke zmluvnej strany.  

 

8. Archiváciou sa rozumie dlhodobé uloženie dokumentov na elektronickej schránke 

zmluvných strán. 

 

9. Potvrdenie súhlasného stanoviska (akceptácia), je úkon zmluvnej strany, kedy 

zmluvná strana textom „Akceptované bez výhrad“ prejaví svoj súhlas s obsahom 

objednávky. Súčasťou zaslaných dokumentov je aj priložený súbor obsahujúci 

nezmenenú objednávku. 

 

Článok 3. 

Účel zmluvy 

 

Účelom tejto zmluvy je zefektívniť vzájomnú komunikáciu medzi zmluvnými stranami 

a v súlade s platnou právnou úpravou realizovať elektronickú komunikáciu počas 

kontraktácie a počas existencie záväzkového vzťahu medzi zmluvnými stranami, najmä 

doručovanie všeobecných obchodných podmienok (ďalej ako „VOP“) a objednávok. 

 

Článok 4. 

Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je dohoda o spôsobe komunikácie medzi zmluvnými stranami 

prostredníctvom elektronickej komunikácie a vymedzenie práv a povinností zmluvných strán 

pri elektronickej komunikácii. 

 

Článok 5. 

Elektronická schránka 

 

1. Dodávateľ uvádza, že elektronickou schránkou, prostredníctvom ktorej bude 

uskutočňovať elektronickú komunikáciu je: sekretariat@ekolab.sk, 

k.juskova@ekolab.sk,  e.juskova@ekolab.sk 

 

2. Odberateľ uvádza, že elektronickou schránkou, prostredníctvom ktorej bude 

uskutočňovať elektronickú komunikáciu je: kracunovce@stonline.sk. 

 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že majú prístup k nimi uvedeným elektronickým 

schránkam. 

 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy uchovávať 

zaslané a prijaté dokumenty, tie neodstraňovať z úložiska elektronickej schránky 

a tak zabezpečiť ich archiváciu. 

 

5. Za používanie prihlasovacích údajov elektronických schránok v plnej miere 

zodpovedá zmluvná strana, ktorá ju uviedla v tomto článku. 
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6. Zmluvné strany sa zaväzujú chrániť prihlasovacie údaje pred stratou, odcudzením 

alebo neoprávneným použitím. V prípade straty, odcudzenia alebo neoprávneného 

použitia prihlasovacích údajov, je zmluvná strana, ktorej elektronickej schránky sa 

strata, odcudzenie alebo neoprávnené použitie týka, povinná bezodkladne túto 

skutočnosť oznámiť druhej zmluvnej strane.  

 

7. Zmluvné strany sa zaväzujú chrániť elektronickú komunikáciu pred počítačovými 

vírusmi, malvérom a obdobnými škodlivými prvkami, na to určeným softvérovým 

vybavením. 

 

8. Zmluvná strana, ktorej zaslaný dokument obsahuje počítačový vírus, malvér alebo 

obdobný škodlivý prvok, plne zodpovedá za škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej 

strane. 

 

Článok 6. 

Dokumenty 

 

1. Zmluvná strana zodpovedá za správnosť a úplnosť uvedených údajov a informácii 

v elektronickej komunikácii, ktoré boli zaslané z jej elektronickej schránky. Zmluvná 

strana zodpovedá za to, že dokument obsahujúci právny úkon obsahuje prejav jeho 

skutočnej a slobodnej vôle. 

 

2. Dokumenty zaslané prostredníctvom elektronickej schránky nie je možné po ich prijatí 

do elektronickej schránky druhej strany meniť alebo dopĺňať bez súhlasu druhej 

zmluvnej strany. 

  

3. Od účinnosti tejto zmluvy sú zmluvné strany povinné uskutočňovať elektronickú 

komunikáciu počas kontraktácie a počas existencie záväzkového vzťahu, najmä 

zasielanie a prijímanie VOP a objednávok, potvrdzovanie objednávok a pod. 

 

Článok 7. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že elektronická komunikácia podľa zmluvy 

nahrádza listinnú podobu doručovaných dokumentov v zmysle ustanovení 

Občianskeho zákonníka1 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že dokumenty zasielané a prijímané formou elektronickej 

komunikácie budú považovať za rovnocenný s dokumentom zaslaným poštou na 

adresu trvalého pobytu, sídla alebo adresu dohodnutú medzi zmluvnými stranami ako 

adresu určenú na doručovanie zásielok. 

 

                                                
1 V zmysle §40 ods.4 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov je písomná 
forma zachovaná, ak je právny úkon uskutočnený elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie 
obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila. 
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3. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr 

stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. 

Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier, sa použije právna úprava, 

ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy. 

 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že do 48 (slovom: štyridsiatich ôsmych ) hodín  od 

momentu zaslania objednávky druhej zmluvne strane do ním uvedenej elektronickej 

schránky, je druhá zmluvná strana povinná potvrdiť svoje súhlasné stanovisko 

(akceptáciu) alebo uviesť svoje výhrady. Objednávka sa stáva pre zmluvné strany 

záväznou momentom potvrdenia súhlasného stanoviska (akceptáciou). V prípade, ak 

sa druhá zmluvná strana nevyjadrí v lehote 48 (slovom: štyridsiatich ôsmych ) hodín, 

bude opomenutie potvrdenia súhlasného stanoviska vyhodnotené ako odmietnutie 

objednávky, ktorá týmto momentom stráca svoju platnosť a účinnosť. Do uvedených 

48 hodín sa voľné dni, sviatky  a dni pracovného pokoja nepočítajú. 

 

5. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej 

podpísania oboma stranami. 

 

6. Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán formou 

dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami 

 

7. Táto zmluva je vyhotovená 2 (dvoch) rovnopisoch, 1 (jeden) pre každú zmluvnú 

stranu. 

 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

 

V Kračúnovciach dńa   03. 02. 2019                       V Košiciach dňa: ........................ 

 

Odberateľ:   Dodávateľ: 

 

 

 

 

............................................. ............................................ 

  František Mašlej                                                        EKOLAB  s.r.o.                                                          

  starosta obce                                                             Ing. Eva Jusková 

 

 

  


