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Zmluva o poskytnutí služieb testovania informačného systému Pay by Up  
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Obchodný zákonník“ alebo „OBZ“) 

 
medzi 

 
1. Objednávateľ testovania: 
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 
so sídlom: Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 
adresa pre korešpondenciu: P. O. Box 109, 820 05 Bratislava 25 
osoba oprávnená konať v mene spoločnosti: Ing. Štefan Petrík 
IČO: 313 966 74, DIČ: 2020321864, IČ DPH: SK 2020321864 
IBAN:, SWIFT: 
tel.: 02/ 32 55 35 45, fax: 02/ 32 55 35 25 
registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 9085/B 
e-mail: obchod@chd.sk 
(ďalej len „Objednávateľ“) 

a 
 

2. Dodávateľ služby testovania: 
obchodné meno:  Mestská časť Košice – Košická Nová Ves 
so sídlom:  Mliečna 1, 040 14  Košice 
adresa pre korešpondenciu: Mliečna 1, 040 14  Košice 
osoba oprávnená konať v mene spoločnosti: Ing. Milan Lesňák - starosta 
IČO:00690996, DIČ:2020761556, IČ DPH: …………………...………… 
IBAN:, SWIFT:  
tel.: 055/7980101, mobil: 0918 630 122, fax: 055/685741 
registrácia: ................................................................................ 

e-mail: starosta@kosickanovaves.sk 

(ďalej „Dodávateľ“) 

 
 

Článok I.  
Preambula 

Objednávateľ testovania uzatvára túto zmluvu s cieľom overiť funkčnosť technického riešenia na použitie 
elektronického jedálneho kupónu Up formou aplikácie Pay by Up a to získaním takých informácií, poznatkov 
a skúseností od Dodávateľa, ktoré mu umožnia vyhodnotiť kvalitu navrhovaného informačného systému Pay by 
Up. 
Dodávateľ služby testovania vykoná pre Objednávateľa testovanie informačného systému Pay by Up 
prostredníctvom elektronických jedálnych kupónov, ktoré mu poskytne Objednávateľ na náklady Objednávateľa 
a po skončení testovania odovzdá Objednávateľovi získané poznatky a praktické skúsenosti tak, ako je to uvedené 
v tejto zmluve. 

 
 

Článok II.  
Definície pojmov 

1.  „Elektronickým jedálnym kupónom Up“ (ďalej len „EJK“) sa rozumie stravovacia poukážka vydaná 
v elektronickej forme, určená na zabezpečenie stravovania zamestnancov v zmysle pracovnoprávnych 
predpisov. 

2. „Zamestnanec“ je zamestnanec Dodávateľa, respektíve iná osoba, ktorej Dodávateľ umožnil uhrádzať stravu 
prostredníctvom aplikácie Pay by Up. 

3. „Nosičom“ sa rozumie mobilné zariadenie vo vlastníctve Zamestnanca. Zariadenie je pripravené na použitie 
inštaláciou aplikácie Pay by Up a zaevidovaním prideleného sériového čísla plastovej debetnej 
neembosovanej karty Up. Zariadením je možné realizovať platby prostredníctvom EJK do hodnoty 20,- €. 

mailto:obchod@chd.sk
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4. „Informačný systém Pay by Up“ (ďalej len „IS“)  je kombinácia hardvéru, softvéru, infraštruktúry 
a vyškoleného personálu Objednávateľa, existujúca za účelom poskytovania služieb formou EJK. 

 

Článok III.  
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je testovanie vlastností IS a poskytnutie poznatkov a skúseností Dodávateľa 
Objednávateľovi, ktoré použije Objednávateľ pri vyhodnocovaní funkcionality daného systému za účelom 
následného zavedenie IS v rámci komerčnej prevádzky. 

2. Dodávateľ poskytne službu testovania EJK prostredníctvom svojich zamestnancov, ktorí vychádzajúc 
z praktických skúseností počas testovania IS, poskytnú predmetné informácie, údaje a referencie 
Objednávateľovi vo forme vyplneného webového formulára. 

 
 

Článok IV.  
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Objednávateľ testovania sa zaväzuje poskytnúť Dodávateľovi čísla testovacích kariet Up s EJK na zmluvné 
obdobie uvedené v článku V. v bode 2 tejto zmluvy, ktoré je Dodávateľ povinný odovzdať vopred vybraným 
zamestnancom. Títo si následne nainštalujú aplikáciu Pay by Up do svojho mobilného zariadenia a inicializujú 
ho zaevidovaním čísla svojej karty Up do aplikácie Pay by Up. 

2. O odovzdaní a prevzatí čísiel testovacích kariet podľa bodu 1 tohto článku bude v deň odovzdania čísiel 
testovacích kariet Dodávateľovi spísaný preberací protokol, obsahujúci údaje o Zamestnancoch, číslach kariet 
a manuál. 

3. Dodávateľ sa zaväzuje vyčleniť zamestnancov, ktorí sa zúčastnia testovania IS, a to v časoch, ktoré určí 
Objednávateľ pre testovanie, a poskytnúť Objednávateľovi vyžadovanú súčinnosť. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje Dodávateľovi poskytnúť manuál na realizáciu testovania (príloha č. 2 tejto zmluvy), 
ktorý sa Dodávateľ zaväzuje dodržiavať.  

5. Dodávateľ sa zaväzuje testovať IS v súlade s touto zmluvou a poskytnúť informácie a údaje potrebné 
k vyhodnoteniu testovacej prevádzky systému.  

6. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, že zamestnanci, ktorí sa zúčastňujú testovania EJK vyplnia po každej 
transakcii online formulár. Každý zamestnanec, ktorý sa zúčastňuje testovania EJK je povinný realizovať 
minimálne 5 transakcií v mesiaci. 

7. Dodávateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať Objednávateľa o skončení pracovného pomeru so 
zamestnancom, ktorý sa zúčastňuje testovania EJK. 

8. EJK nemá charakter platobného prostriedku a je určený na testovanie funkčnosti IS v akceptačných miestach 
zmluvných partnerov Objednávateľa, ktorí budú zapojení do projektu Pay by Up. 

9. Dôvernosť informácií a ich ochrana: Objednávateľ a Dodávateľ sa dohodli, že informácie, ktoré Objednávateľ 
poskytol Dodávateľovi  a jeho zamestnancom v súvislosti s touto zmluvou, ako aj informácie, ktoré získa 
Dodávateľ i jeho zamestnanci v súvislosti s touto zmluvou, označujú a považujú za dôverné v zmysle § 271 
OBZ. Dodávateľ sa preto zaväzuje najmä:  

a) neposkytnúť predmetné informácie tretím osobám a zabezpečiť, aby predmetné informácie neboli 
prístupné tretím osobám 

b) zabezpečiť dokumenty v ich elektronickej i písomnej podobe, vrátane ich fotokópií, obsahujúce 
informácie, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, pred ich zneužitím tretími osobami 

c) nepoužiť predmetné informácie bez súhlasu Objednávateľa, napr. pre vlastnú potrebu 
d) zabezpečiť, aby ani zo strany zamestnancov Dodávateľa nedošlo k poskytnutiu alebo sprístupneniu 

predmetných informácií tretím osobám, ani použitiu týchto informácií bez súhlasu Objednávateľa. 
10. Sprístupnenie informácií, na ktoré sa vzťahuje táto zmluva, je možné iba s predchádzajúcim písomným 

súhlasom Objednávateľa. V prípade, že Dodávateľ poruší ktorúkoľvek zo svojich povinností uvedených v bode 
9. tohto článku zmluvy, má Objednávateľ nárok voči Dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 EUR 
(slovom jedentisíc EUR). 

 
 

Článok V.  
Zmluvné obdobie 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú.  
2. Zmluvné obdobie začína 03.10.2016 a končí 30.11.2016 vrátane. 
3. Zmluva zaniká uplynutím dohodnutej doby.  

http://www.investorwords.com/944/combination.html
http://www.businessdictionary.com/definition/hardware.html
http://www.businessdictionary.com/definition/software.html
http://www.investorguide.com/definition/infrastructure.html
http://www.businessdictionary.com/definition/personnel.html
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Článok VI.  

Záverečné a prechodné ustanovenia 
1. Zmluva vzniká a nadobúda účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. 
2. Táto zmluva má 3 strany a je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zo zmluvných strán. 
3. Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa primerane použijú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 
4. Ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane celkom alebo sčasti neúčinným, nemá táto skutočnosť vplyv 

na účinnosť zvyšnej časti tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť neúčinné ustanovenia novými 
ustanoveniami na základe vzájomnej dohody, ktorá sa musí čo najviac priblížiť účelu, ktorý sa neúčinným 
ustanovením sledoval. 

5. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, oboznámili sa s jej obsahom a ako prejav ich slobodnej a vážnej vôle, 
túto vlastnoručne podpisujú. 

 
 
V Košiciach, dňa 21.09.2016 
 
 
 
 
    
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.    Mestská časť Košice – Košická Nová Ves 

 

 

 
Prílohy: 
1. Zoznam prístupov k online formuláru pre zamestnancov 
2. Manuál k testovaniu EJK 

 


