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Zmluva o poskytovaní služieb pre ZŠ Rovinka 
zavretá podľa ustanovení § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších právnych predpisov  
 
 

medzi zmluvnými stranami: 
 
 

Záujemca: 
 

Obchodné meno  : Obec Rovinka      
 Sídlo   : Rovinka 350, 900 41 Rovinka 
 IČO   : 00 305 057 
 IČ DPH  : SK 2020362036 
 Bank.spojenie : Dexia banka Slovensko, a.s. 
 Č. účtu  : 1802408010/5600 
 Zastúpený  : JUDr. Milan Bombala – starosta obce 
 
(ďalej jako „odberateľ“)  
 
a 
 
Poskytovateľ: 
 
 Obchodné meno  : Ing.  Ivan Čársky  
 Sídlo   : Eisnerova 11, 841 07 Bratislava 
 IČO   :           33 630 658 
 Bank. spojenie : Tatrabanka, a.s. 
 Č. účtu   : 2926846076/1100 
 Zapísaný v Živnostenskom registri  Okresného úradu v Bratislave,                    
                                                                                              č.registra:  104-13193      
 
(ďalej ako „poskytovateľ“) 
 

 
 
 

Článok I. 
Predmet a účel zmluvy 

 
1. Predmetom zmluvy je poskytovanie nasledovných služieb: 
 

- Správa počítačovej siete, servera a počítačov, inštalácia a údržba softwaru, 
poradenská služba v oblasti softwarového vybavenia a jeho používania, 

- Údržba počítačov a počítačovej siete, servis, opravy a poradenská služba 
v oblasti zabezpečovania a používania hardwarového vybavenia, 

- Poradenstvo a školenie  pri zabezpečovaní, nákupe a využívaní software 
podľa požiadavky odberateľa, 

 
2. Poskytovateľ sa zaväzuje dodať služby podľa predmetu zmluvy a predloženej 

objednávky a odberateľ sa zaväzuje tieto služby  prevziať. 
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Článok II. 
Cena a platobné podmienky 

 
 

1. Ceny za poskytované služby sú uvedené  v Cenníku služieb, ktorý je uvedený 
v prílohe č. 1, a ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Poskytovateľ bude 
faktúry za realizované služby vystavovať jedenkrát mesačne. Platobné 
podmienky (splatnosť faktúr) stanovuje poskytovateľ na 15 dní, pokiaľ nie je 
s odberateľom vopred dohodnutý inak. 

2. Pri omeškaní úhrady môže poskytovateľ uplatniť   svoj nárok na účtovanie 
úrokov z omeškania a to vo výške 0,5% za každý deň z omeškania úhrady.  

3. Práce vykonané nad rámec účinnosti a platnosti tejto zmluvy budú uhradené 
v súlade s platnými cenami v rámci zazmluvneného záväzku, pričom úhrada 
bude realizovaná ad hoc po vykonaní prác na základe objednávky a vzájomne 
odsúhlasenej fakturácie. 

 
 
 

Článok III. 
Čas, termín a miesto plnenie služby 

 
1. Poskytovateľ realizuje výkon svojich služieb priamo v mieste a priestoroch 

odberateľa resp. iným spôsobom a na inom mieste ak toto vyžaduje situácia pree 
rýchle a odborné plnenie výkonu služby  a tento postup je obidvoma stranami 
vopred dohodnutý. 

2. termín výkonu služby sa poskytovateľ zaväzuje plniť podľa vopred 
dohodnutého postupu s odberateľom služby a to buď telefonicky, e-mailom alebo 
potvrdením v objednávke. 

3.  Odberateľ je povinný vytvoriť vyhovujúce podmienky a priestor pre realizáciu 
dohodnutých služieb.   

 
 

Čl. IV 
Dodanie a prevzatie služby 

 
1. Odberateľ sa zaväzuje skontrolovať plnenie služby po jej realizácii 

poskytovateľom a prevzatie služby potvrdiť na výkonovom liste poskytovateľa. 
V prípade nedostatkov pri plnení služby tieto zaznamená na výkonovom liste 
alebo písomne uplatní ako reklamáciu v prípade, že tieto boli zistené neskôr. 
Poskytovateľ sa zaväzuje odstrániť nedostatky zistené pri odovzdávaní služby 
ihneď alebo podľa termínu dohodnutého s odberateľom služieb bezplatne ak boli 
preukázateľne spôsobené poskytovateľom. 

 
 

Článok V. 
Zodpovednosti zmluvných strán 

 
1. Odberateľ sa zaväzuje dodržiavať pokyny poskytovateľa služieb pri používaní 

hardwarového a softwarového vybavenia počítačov a počítačovej siete, ktorej 
správu a servis  zabezpečuje poskytovateľ. Poskytovateľ zodpovedá za škody 
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vzniknuté počas prevádzky na spravovaných zariadeniach len v prípadoch, ktoré 
sú jednoznačne a preukázateľne spôsobené jeho zavinením pri zabezpečovaní 
servisu a údržby týchto zariadení. 

2. V prípade dlhodobej nefunkčnosti počítačovej siete resp. jej časti, môže odberateľ 
uplatniť na poskytovateľa zmluvnú pokutu avšak len v prípade, že táto 
nefunkčnosť bola preukázateľne zapríčinená poskytovateľom služieb 
a odberateľovi spôsobila preukázateľnú škodu. Výška tejto zmluvnej pokuty však 
nesmie presiahnuť čiastku fakturovaného mesačného výkonu vypočítaného 
priemerom zo skutočnosti za predchádzajúce 3 mesiace. 

 
 

Článok VI. 
Platnosť zmluvy  

 
 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými 
stranami a jej platnosť je stanovená na dobu určitú, ktorá končí 30. júna 2013. 
Platnosť zmluvy je možné predĺžiť na ďalšie obdobie po dohode obidvoch strán 
a to písomným dodatkom.  

2. Zmluvu je možné zmeniť len vzájomnou dohodou zmluvných strán písomnou 
formou. 

3. Zmluvu môže ktorákoľvek strana vypovedať písomne s uvedením dôvodu 
vypovedania. Výpovedná lehota je dvojmesačná a musí byť ukončená písomným 
dodatkom. 

Článok VII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Práva a  povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou  sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 
2.  Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli na základe svojej slobodnej vôle, 

určite, vážne a zrozumiteľne, zmluva  nebola uzavretá v tiesni, ani za nápadne 
nevýhodných podmienok. 

3. Neplatnosť niektorého  ustanovenia tejto zmluvy nespôsobuje neplatnosť 
ostatných ustanovení, pokiaľ ho možno oddeliť od ostatných ustanovení tejto 
zmluvy. 

4. Zmluva je vyhotovená písomne v dvoch vyhotoveniach, jedna pre každú 
zmluvnú stranu. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s predmetom zmluvy, jej obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

 
 
Príloha č. 1:  Cenník služieb 
 
V Rovinke, dňa 03.09.2012 
       
 
 
 
____________________________                                 __________________________  
               Poskytovateľ                                                                        Odberateľ 
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Príloha                                                                                                                                                                                                                                                     

č.1 
 
 
Cenník ponúkaných služieb 
 
 
Mesačný poplatok (Správa PC, 1 x mesačný servis, 1 x pohotový servis)........66,00 Eur 
 
Servis mimo mesačného poplatku............................................................................6,63 Eur 
Dojazd............................................................................................................................7,00 Eur 
 
 
* ceny sú vrátame DPH 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


