
Z  M  L  U  V  A 
O POUŽÍVANÍ AFFILIATE SYSTÉMU E-KATALOG.SK 

uzavretá v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

(ďalej len ako „Zmluva“) 

 

medzi účastníkmi:  

obchodné meno a sídlo:   

WEBData s. r. o.  

Nezabudova 824/14, 083 01, Sabinov  

IČO: 44 749 805 

DIČ: 2022824496  

údaj o zápise: Okresný súd Prešov, vložka c.21562/P 
 
bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.  

číslo účtu: 2921842869/1100  

osoba oprávnená konať: Ing. Vladimír Štofaník – konateľ  

 

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)  a 

 

 

registrujúcim sa užívateľom ako Partnerom (označovaným ako aj Publisherom alebo 
Affiliate Partnerom) v systéme provízneho affiliate systému E-KATALOG.SK, ktorý 
všetky svoje identifikačné údaje pre účely uzatvorenia tejto Zmluvy sám uviedol pri 
svojej registrácii v rámci vyplnenia registračného formulára dostupného na 
http://www.e-katalog.sk/affiliate. 

(ďalej len ako „Partner“) 

 

(obaja spoločne ďalej aj len ako „Zmluvné strany“). 

 

ČLÁNOK I.  

PR ED MET  ZMLU VY  
 

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Partnera prevádzkovať internetové 
webové stránky, na ktorých bude umiestňovať tie ktoré reklamné prvky na 
tie ktoré kampane zapojené do affiliate systému E-KATALOG.SK (ďalej len 



ako „E-KATALOG.SK“), do ktorých kampaní sa počas účasti Partnera v E-
KATALOG.SK Partner zapojí, čomu zodpovedá záväzok Prevádzkovateľa 
zaplatiť Partnerovi príslušnú províziu podľa ustanovení tejto zmluvy. 

2. Účelom tejto Zmluvy je stanovenie podmienok vzájomnej spolupráce 
Zmluvných strán pri využívaní E-KATALOG.SK. 

 

ČLÁNOK II.  

TRV ANI E ZMLUV Y  A  J EJ  U KON ČENI E  
 

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
2. Zmluvné strany môžu trvanie tejto Zmluvy ukončiť: 

a) písomnou dohodou Zmluvných strán 
b) písomnou výpoveďou,  
c) odstúpením.  

 

ČLÁNOK III.  

OS TAT N É DO J ED NANI A  
 

1. Zmluvné strany uzatvárajú dohodu v zmysle ust. § 262 ods. 1 a 2 zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len ako „ObZ“), podľa ktorých 
sa ich záväzkový vzťah založený touto Zmluvou riadi ustanovenia ObZ. 

2. Otázky neupravené v texte tejto Zmluvy sa v súlade s ust. § 273 ObZ riadia 
všeobecnými obchodnými podmienkami Prevádzkovateľa (ďalej len ako 
„VOP“), ktoré sú v celom rozsahu dostupné na internetovej webovej stránke 
http://www.e-katalog.sk/affiliate .  VOP upravujú a dotvárajú záväzkový 
právny vzťah medzi Zmluvnými stranami.  

3. Partner počítačovým odkliknutím tejto Zmluvy ako znak súhlasu s jej 
obsahom zároveň prehlasuje, že sa textom VOP oboznámil a že s ním bez 
výhrad súhlasí. Pokiaľ je odkazované na Zmluvu, sú tým súčasne myslené i 
VOP, pričom však v prípade vzájomného rozporu medzi ustanovenia tejto 
Zmluvy a ustanoveniami VOP, majú jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy 
prednosť. 

4. Právne vzťahy touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami 
slovenského Obchodného zákonníka a ostatnými slovenskými právnymi 
predpismi a pre prípadné riešenia sporov z tejto Zmluvy zakladajú Zmluvné 
strany právomoc slovenských súdov.  

5. Zmluvné strany si týmto vzájomne prehlasujú a potvrdzujú, že si Zmluvu 
riadne zvážili, jej celý text si prečítali a pochopili, pochopili aj významu a 
zneniu VOP a prehlasujú, že Zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za inak 
jednostranne nevýhodných podmienok, že ju uzatvárajú naozaj dobrovoľne a 
pred jej uzatvorením im bolo dostatočne poskytnuté ozrejmenie jej 
jednotlivých ustanovení a mali možnosť vzájomne rokovať o texte jej 
jednotlivých ustanovení. Zmluvné strany taktiež prehlasujú, že im nie sú 
známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli túto nimi uzatváranú Zmluvu 



akokoľvek zneplatniť, urobiť neúčinnou a zmariť jej účel tak, ako ho na 
začiatku tejto Zmluvy vážne deklarovali. 

6. Ak je niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka 
sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné.  

7. Partner obdrží vyhotovenie tejto Zmluvy jej zaslaním Prevádzkovateľom na 
e-mailovú adresu, ktorú Partner zadal do systému E-KATALOG.SK pri 
svojej registrácii. 

8. Táto Zmluva vzniká a nadobúda účinnosť dňom vykonania registrácie 
Partnera v E-KATALOG.SK. 

 


