
Zmluva o spolupráci 

TÁTO ZMLUVA O SPOLUPRÁCI (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ 

NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA, ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI 

STRANAMI 

Meno: 

IČO: 

Sídlo: 

Miesto podnikania: 

Telefón: 

Email: 

(ďalej ako „ Zmluvná strana 1 “) 

 

a 

 

Meno: Realituj.sk | prstom po mape, Maroš Petrík (zapísaný v Živnostenskom registri 

Slovenskej republiky) 

IČO: 51 31 6803 

Miesto podnikania: Margecany 

Telefón: +421944565357 

Email: info@realituj.sk 

Bankové spojenie: VUB Banka, IBAN: SK9502000000003884530659 

 

 

 

(Zmluvná strana 1 a Zmluvná strana 2 ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý 

jednotlivo ako „Zmluvná strana“) 

 

ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM: 

 

1. Predmet Zmluvy 

 

1.1. 

Zmluvné strany touto zmluvou upravujú svoje vzájomné práva a povinnosti pri spolupráci 

Zmluvných strán a zaväzujú sa postupovať pri spolupráci v súlade s touto Zmluvou a s 

riadnou starostlivosťou a dodržiavať všetky práva a povinnosti stanovené touto zmluvou. 

  

mailto:info@realituj.sk


2. Peňažné plnenia 

 

2.1. 

Zmluvná strana 1 sa zaväzuje zaplatiť za poskytnutie možnosti zverejnenia, spolupráce 

a celého servisu za spracovanie podkladov čiastku, podľa uvedeného cenníka na stránke 

http://realituj.sk/ a po vzájomnej dohode v závislosti od formy spolupráce. 

 

3. Platobné podmienky 

 

3.1. 

Finančné plnenie bude zaplatené danej Zmluvnej strane druhou Zmluvnou stranou na 

základe vystavenej a doručenej faktúry – daňového dokladu. 

 

3.2. 

Splatnosť faktúry bude činiť minimálne 25 kalendárnych dní. 

 

3.3. 

Zmluvné strany majú práva vystavovať faktúry aj v elektronickej podobe. 

 

3.4. 

Finančné plnenie bude zaplatené bankovým prevodom na bankový účet danej Zmluvnej 

strany uvedený na príslušnej faktúre. 

 

4. Trvanie a ukončenie zmluvy 

 

4.1. 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

 

4.2. 

Ktorákoľvek strana môže záväzok zrušiť písomným oznámením druhej strane 

s výpovednou lehotou. 

 

5. Dôvernosť 

 

5.1. 

Zmluvné strany berú na vedomie, že sú povinné zabezpečiť ochranu informácií, ktoré si 

vzájomne poskytnú za účelom vzájomnej spolupráce v zmysle tejto zmluvy a prehlasujú, 

že zachovajú mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré sú alebo by mohli byť 

dôvernými informáciami  

 

5.2. 

Za dôvernú informáciu sa považuje akákoľvek informácia, o ktorej sa zmluvná strana 

dozvie pri realizácii vzájomnej spolupráce podľa tejto zmluvy. 

 

http://realituj.sk/


5.3. 

Všetky nosiče informácií obsahujúce dôverné informácie, a to bez ohľadu na ich formu sú 

zmluvné strany povinné chrániť pred ich stratou, poškodením, odcudzením, zničením, 

nedovoleným rozmnožovaním, rozširovaním alebo iným neoprávneným použitím, či 

použitím v rozpore s touto zmluvou. 

 

6. Záverečné ustanovenia 

 

6.1. 

Práva a povinnosti touto Zmluvou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na 

území Slovenskej republiky.  

 

6.2. 

Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami po dohode obidvoch 

zmluvných strán. 

 

6.3. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za 

nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a 

obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 

6.4. 

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 

rovnopis tejto Zmluvy. 

 

 

 

V __________________, dňa __________________ 

 

Zmluvná strana 1:    Zmluvná strana 2: 

 

 

 

_________________________   ________________________ 

meno a priezvisko/obchodné meno  meno a priezvisko/obchodné meno 

 


