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 ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI   

INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ  

Číslo 01/2016  
vyhotovená v zmysle ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení, uzavretá medzi týmito zmluvnými 

stranami:  
Objednávateľ:  Základná škola,  Slovenských dobrovoľníkov 122/7, 

Žilina 

IČO:   37812980 

tel. č.:  041/5667122 

e-mail: zsbudatin@gmail.com 

(ďalej len „objednávateľ")  

 

A 

  
Poskytovateľ: HRINIK, s.r.o., Lysica 200, 013 05 Belá 

 v zastúpení: Branislav Hriník  
IČO: 44403615 

tel. č.: +421 903 127 475 

e-mail: it@hrinik.sk 

 (ďalej len „poskytovateľ")  

  
Článok I  Predmet zmluvy  

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi služby, bližšie určené v ods. 2 tohto článku, (ďalej len 

„služby"), a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť mu za poskytnuté služby dohodnutú odplatu.  

2. Službami podľa ods. 1 sa rozumejú:  

a) údržba a správa servera a smerovača,  

3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby podľa tohto článku v rozsahu a za podmienok uvedených a 

odsúhlasených oboma zmluvnými stranami v Prílohe č. l - Popis rozsahu služieb.  

  

Článok II   

Objednávanie a poskytovanie služieb  

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ oznámi poskytovateľovi požiadavku na poskytnutie služieb okamžite 

po zistení poruchy a poskytovateľ nastúpi na odstránenie poruchy v termíne dohodnutom obidvoma zmluvnými 

stranami pri oznámení poruchy objednávateľom. Požiadavka na poskytnutie služieb sa oznámi telefonicky, alebo 

e-mailom na telefonický alebo e-mailový kontakt uvedený v kontaktných údajoch poskytovateľa na začiatku tejto 

zmluvy. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť podmienky pre prijímanie telefonátov alebo e-mailových oznámení podľa  

tohto článku, každý pracovný deň.  

  

Článok III  

Povinnosti poskytovateľa a objednávateľa 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje najmä:  

a) spravovať a udržiavať server, softvér servera (služby) a smerovač v prevádzkyschopnom stave,  

b) vykonávať správu a údržbu odborným spôsobom podľa platných predpisov a noriem Slovenskej republiky,  

c) nastúpiť na údržbu podľa čl. II tejto zmluvy,  

d) nezverejniť a ani nezneužívať interné dáta a informácie objednávateľa rešpektujúc pritom ochranu osobných 

údajov objednávateľa. 

e) odovzdať prístupové údaje (prihlasovacie meno a heslo pre plný prístup ku konfigurácii) k spravovaným 

zariadeniam v zapečatenej obálke.  
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2. Objednávateľ sa zaväzuje najmä:  

a) pri podozrení na chybný chod servera, prípadne jeho programov bez zbytočného odkladu o uvedenej 

skutočnosti informovať poskytovateľa, 

b) sprístupniť svoje priestory k zrealizovaniu služieb, definovaných v čl. I tejto zmluvy.  

c) chrániť prístupové údaje (prihlasovacie meno a heslo pre plný prístup ku konfigurácii) k spravovaným 

zariadeniam pred zneužitím. 

  

Článok IV   

Odplata a platobné podmienky  

1. Zmluvné strany sa dohodli na mesačnej paušálnej odmene za poskytnuté počítačové služby podľa tejto zmluvy, a  

to vo výške  60,- EUR (slovom šesťdesiat) s DPH.   

2. Odplata podľa ods. l tohto článku je splatná na základe jednotlivej faktúry poskytovateľa, ktorú je poskytovateľ 

povinný vystaviť a doručiť objednávateľovi do 5. kalendárneho dňa mesiaca, za ktorý sa odplata podľa ods. l 

tohto článku platí. Splatnosť faktúry podľa predchádzajúcej vety je na základe dohody zmluvných strán, do 15. 

kalendárnych dní od jej doručenia objednávateľovi, a to prostredníctvom banky na vyššie uvedený účet 

poskytovateľa.  

  

Článok V   

Trvanie zmluvy  

1. Začiatok plnenia zmluvy: 11.4.2016 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Obe zmluvné strany môžu vypovedať zmluvu na základe písomnej 

výpovede. 

3. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 

doručená výpoveď.  

4. Služby podľa čl. I  budú poskytované len po dobu platnosti zmluvy. 

  

  

Článok VI   

Zodpovednosť za škodu  

1. Poskytovateľ znáša nebezpečenstvo škody na zverenom majetku počas realizovania služieb vyplývajúcich z tejto 

zmluvy. V čase svojej neprítomnosti za škody nenesie žiadnu zodpovednosť.  

2. Poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené treťou stranou.   

  

Článok VII  

Záverečné ustanovenia  

1. Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán. 

2. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia Obchodným zákonníkom a  

ostatnými právnym predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy  

je Príloha č. l - Popis rozsahu služieb.  

3. Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou predovšetkým  

dohodou. 
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4. Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté ostatné  

ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie nahradiť novým,  

zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu. 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po 

dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z .z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

6. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán dostane jedno  

vyhotovenie. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, a že táto zmluva, tak ako bola  

vyhotovená, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, na  

dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

  

 

V Žiline, dňa 11.4.2016   

  

  

  

  

  

  

               .....................................            ....................................  

objednávateľ                 poskytovateľ  
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Príloha č. l - Popis rozsahu služieb, k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti informačných technológií číslo 

01/2016:  
 

Popis rozsahu služieb:  

1. poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať správu a údržbu 

a) server: 1 ks 

b) smerovač (router): 1 ks 

2. služby pri údržbe systému (softvéru) - poskytovanie pomoci s cieľom udržať softvér v optimálnom  funkčnom 

stave (update operačných systémov, aplikácii, firmware),  

3. poskytovanie odborných služieb súvisiacich so serverom - obnova systému po havárii,  

4. poskytovanie služieb v oblasti bezpečnosti informačných systémov (zálohovanie, prístup),   

 

 

V Žiline , dňa 11.4.2016 

  

  

 

 

                .....................................            ....................................  

objednávateľ                 poskytovateľ  

 

  

  

  


