
Zmluva o spolupráci 

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

medzi 

ATM Point s.r.o. 
Jegorovova 29A  
974 01  Banská Bystrica 
IČO: 50 801 571 
DIČ:  21 2048 0054 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 118582/B 
(“ATM Point”) 
 

a 
 

Obec Likavka 
034 95 Likavka 815 
IČO: 00 315 362 
DIČ: 2020 589 582 
zastúpená starostom obce  
Ing. Marián Javorka 
(„Obec“) 

1. Úvodné ustanovenia 
 

1.1. ATM Point zabezpečuje dodávku, prevádzku a servis automatizovaných hotovostných 
bankomatov („Bankomaty“). ATM Point Bankomaty vlastní, prevádzkuje a inštaluje ich najmä 
v prevádzkach ako sú potraviny, obchodné domy, hotely a čerpacie stanice. 
 

1.2. ATM Point zmluvne dohodol  umiestnenie jedného z Bankomatov v obci Likavka („Obec“), 
konkrétne u Obchodníka CBA VEREX, a.s. („Obchodník“). Aby však ATM Point mohol Bankomat 
prevádzkovať, je potrebné uhradiť poplatok, ktorý Obchodník nie je ochotný v plnej miere znášať. 

 

1.3. Obec má v úmysle rozšíriť dostupnosť platobných služieb (výberu hotovosti) v Obci 
a zabezpečiť tak občanom Obce lepšiu platobnú infraštruktúru a celkovú vybavenosť. Preto sa Obec 
rozhodla podporiť prevádzku Bankomatu za podmienok stanovených v tejto zmluve o spolupráci 
(„Zmluva“). 

 

2. Predmet zmluvy 
 

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je dohoda zmluvných strán o podpore umiestnenia Bankomatu 
u Obchodníka vo forme úhrady poplatku zo strany Obce v tejto súvislosti. 

 
2.2. ATM Point a Obchodník uzatvoria zmluvu, predmetom ktorej bude úprava spolupráce medzi 
ATM Point a Obchodníkom v súvislosti s inštaláciou a prevádzkou Bankomatu a s poskytovaním 
a využívaním ostatných Služieb ATM Point („Obchodná zmluva“). Obchodná zmluva bude uzatvorená 
na dobu určitú, minimálne 3 rokov a Obchodník bude oprávnený Obchodnú zmluvu pred uplynutím 
tejto doby vypovedať len vo výnimočných prípadoch. 

 

2.3. V zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce, ktoré bolo prijaté na zasadnutí Uznesením 
č. 329/2018-7 dňa 7.11.2018, bude Obec uhrádzať ATM Point mesačný príspevok vo výške 50,- Eur na 
prevádzkovanie Bankomatu („Príspevok“). 

 



2.4. Príspevok bude Obec uhrádzať v zmysle uznesenia od mesiaca november 2018 do mesiaca 
október 2019, vrátane. („Obdobie“). Po skončení Obdobia môže Obecné zastupiteľstvo Obce schváliť 
úhradu Príspevku na ďalšie obdobie. 

 

3. Povinnosti 
 

 

3.1. V prípade, ak by došlo k ukončeniu Obchodnej zmluvy pred uplynutím Obdobia, Obec úhradu 
Príspevku zastaví. ATM Point bude Obec o ukončení Obchodnej zmluvy bezodkladne informovať. 
 

3.2. Podkladom na úhradu Príspevku bude táto Zmluva a ATM Point nebude Obci vystavovať 
faktúry. Obec bude Príspevok hradiť do 15 dňa príslušného mesiaca bezhotovostným prevodom na 
účet č. IBAN: SK9799520000002107126462, Trust Pay, a.s.  
 

3.3. ATM Point poskytne Obci podklady potrebné na preukázanie účelovosti vynaložených 
prostriedkov  Obce, na základe jej predchádzajúcej výzvy. 
 

3.4. Obec zachová dôvernosť informácií neverejného charakteru, ktoré sa počas spolupráce s ATM 
Point dozvie, najmä o  výške transakcií realizovaných prostredníctvom Bankomatu, obchodnej 
štruktúre ATM Point a jeho know-how, postupoch, obchodných plánoch, klientoch a vyhliadkach. 
 

 

4. Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

4.1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a bude v platnosti počas Obdobia. Ak dôjde k prijatiu 
ďalšieho uznesenia Obecného  zastupiteľstva schvaľujúceho úhradu Príspevku na ďalšie obdobie pred 
skončením platnosti Zmluvy, Zmluva sa automaticky obnoví na dobu schválenej úhrady Príspevku. Ak 
bude uznesenie Obecného zastupiteľstva prijaté až po skončení platnosti Zmluvy, strany ju podpíšu 
nanovo. 
 
4.2. Vzťahy neupravené touto Zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 
 
4.3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možné vykonať písomným dodatkom 
podpísaným oboma zmluvnými stranami. 
 
4.4. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží 
po jednom. 
 
4.5. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia. 

 
 

V  Banskej Bystrici, dňa 15.11.2018   V Likavke, dňa 13.11.2018 

 

Za Spoločnosť:       Za Obec Likavka: 

 

______________________     ________________________  

Meno: Ondrej Petrik      Meno: Ing. Marián Javorka 
Pozícia: splnomocnený zástupca                 Pozícia: starosta Obce 


