
IFOsoft s.r.o. • Sabinovská 36 • 080 tll Prešov

A o dielo č. 191009 podľa ustanovení §536 a nasl.
Obchodného zákonníka.

1. Zmluvné strany
1.J.Dodávatel'

Štatlltárnyorgán
Bankové spojenie
JBAN

IFOsoft s.r.o.
Sabinovská 36
08001 PREŠOV
31666108
SK2020518918
Obchodný reg. Okr. súdu v Prešove
Oddiel: Sro vl. č.: 323141P
Ing. Jozef Ilju k , konateľ s.r.o.
UniCredit Bank PREŠOV
SK05 1111 000000662078 1001

•ďale] len "dodávatel'''

JČO
JČDPH
Obchodný register

. ..•..., .,..

J.2. Odberateľ Obec Jovsa

IČO
IČDPH
DIČ
Štatutárny orgán
Bankové spojenie
IBAN

072 32 Jovsa

325279

2020738874

e-mail
d'alej len "odberatel'"

2. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je dodávka programového vybavenia pre spracovanie ekonomickej agendy

podľa požiadaviek odberateľa:

- sPRÁ VA REGISTRA TÚRY
- sPRÁv A REGISTRA TÚRY - dve inšt.

50,00 EUR
30,00 EUR

r 051/7710 543 • 051/7710 497
!.:il ifosoft@ifosoft.sk
Q; www.ifosoft.sk

Oddiel: Sr,
Vložka č.: 32314/P

IČO: 31666108 IČ DPH: SK2020518918

l.



3. Spôsob plnenia zmluvv. predpokladaná cena
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
Za odovzdanie programového vybavenia sa považuje podpísanie preberacieho protokolu. Tento

deň je dňom dodania a zároveň ním začína plynúť záručná doba. Programové vybavenie bude
odovzdané najneskôr do 14 dní od podpísania zmluvy. Faktúra bude vystavená po podpísaní
preberacieho protokolu v lehote stanovenej zákonom. V cene programu je inštalačné médium a
príručka na inštalačnom médiu. Pri nákupe nad 333,00 EUR je v cene zahrnutá inštalácia
programového vybavenia a základná inštruktáž k obsluhe programu v rozsahu dvoch hodín.

Cena kompletnej dodávky programového vybavenia bola stanovená dohodou na 80,00 EUR
bez DPH. V tejto cene je zohľadnená 70 % zľava z platného cenníka. Cena s DPH je 96,00 EUR.
Odberateľ súhlasí s uvedenou cenou.

4. Vzájomllé záväzk v •
. .~~ Dodávateľ pravidelne ročne vyvuue novú verziu, ktorá zohľadní zmenu vyhlášok a vývoj

technických prostriedkov za maximálny poplatok 20 % zo základnej cenníkovej ceny modulu.
Zakúpením aktuálnej licencie (novej verzie) má odberateľ automaticky:
- zadarmo všetky úpravy v zmysle zmien zákonov a vyhlášok pre danú licenciu.
- bezplatný telefonický poradenský servis k zakúpenej licencii.
Odberateľ sa zaväzuje využívať poskytnuté produkty len pre vlastnú potrebu a nerozširovať ich

iným osobám a organizáciám. Nedodržanie týchto zásad bude považované za porušenie autorských
práv firmy IFOsoft s.r.o. v zmysle Autorského zákona.
Dodávateľ neručí za škody vzniknuté nesprávnym používaním programového produktu.
Dodatky tejto zmluvy budú vychádzať z aktuálneho cenníka platného v danom období.

5. Záverečllé usta/1ovenia
Vzájomné vzťahy oboch zmluvných strán, pokiaľ ich neupravuje táto zmluva, sa riadia

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/91 Zb.
Dodávateľ aj odberateľ môžu vypovedať zmluvu písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez

udania dôvodu. Výpovedná lehota v prípade vypovedania zmluvy dodávateľom alebo odberateľom
sú tri (3) kalendárne mesiace nasledujúce po mesiaci, v ktorom bola výpoveď písomne doručená
druhej zmluvnej strane. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy, vrátane príloh, možno vykonať
len .pisomne po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, a to formou dodatku ku zmluve.
Pokiaľ by sa ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stalo neplatným, nespôsobuje to neplatnosť

tejto zmluvy ako celku.
Rozhodným právom pre všetky právne vzťahy súvisiace s touto zmluvou je právo platné v

Slovenskej republike.



. ,,..

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, predstavuje ich
slobodnú, dobrovoľnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, neuzatvárajú ju za nápadne nevýhodných
podmienok, ani pod nátlakom a ani v tiesni, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana po jej podpísaní

dostane po jednom vyhotovení.

V Prešove diia 24. 10. 2019

•

Za dodávateľa

Ing. Jozef Iljuk, konatel' s.r.o.
Za odberateľa



IFOsoft s.r.o.
Sabinovská 36
080 01 PRE Š O V
IČO: 31666108 IČ DPH: SK2020518918 orč. 2020518918
Tel.: 051/7710497, 7710543 http: www.ifosoft.skOdd:Sro.VI. č.:32314/P, OR OSPrešov

•

PREBERACÍ PROTOKOL
Zo dňa:

Zákazka číslo: 191009/3/

Dodávateľ Odberatel'

IFOsoft s.r.o.
Sabinovská 36
080 01 PRE Š O V

Obec Jovsa

072 32 Jovsa

Zoznam programového vybavenia

druh počet názov produktu druh P<lČ8t názov produktu

.~~
podvojné účtovníctvo mzdy a personalistika

pokladničný a bankový denník - úkolové lístky
~

štatistika
-

faktúry a objednávky
- hlásenie o vyúčt. dane a o úhrne príjmov FOsaldokonto ~I

evídencia DPH evidencia obyvateľov

investičný majetok .-
dane a poplatky

-
skladové hospodárstvo hrobové miesta

objednávanie tovaru + SKP
I~ evidencia nájomného

L_
~..J

'i komunikačný modul U evidencia členských podielov
--,

merače tepla - teplo, vodomery
- peňažný dennik U
---,

PC kasa
,-l odpredaj bytovL---

cookie - kalkulácie cien jedál ~ evidencia údržby

tf3
----,

kalkulácia ceny vyrobeného teplaevidencia pošty ---
evidencia dopravy fond opráv

homebanking I podklady pre externých spracovateľov tepla

riadenie autoservisu výpočet vyrovnávacích podielov

Iné

Programové vybavenie:

N Nové

U Update

dodévete!' odberaty('


