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Zmluva o poskytovaní služieb – v oblasti IT správa počítačovej 
siete číslo : 1/2014/IT 

uzavretá medzi zmluvnými stranami podľa § 262 ods. 1 a § 269 ods. 2 zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

(ďalej len „Zmluva“) 
Objednávateľ: 
 

Obecný úrad Strekov  
Blatná ulica č.1036, 941 37 Strekov, Slovenská republika 
IČO: 00309273 
DIČ: 2021060591 
v zastúpení: Ján Téglás  - starosta  
Bankové spojenie: Štátna pokladňa SR 
č. účtu: SK33 8180 0000 0070 0030 6546 
SWIFT: SPSRSKBA 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
Poskytovateľ: 
 

SEVENET s.r.o. 
Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, Slovenská republika 
IČO: 36671754 
DIČ: 2022240308 
IČ DPH: SK2022240308 
v zastúpení: Ernest Tóth - konateľ 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
č. účtu: SK97 1100 0000 0029 2189 0473 
SWIFT: TATRSKBX 
(ďalej ako „Poskytovateľ“) 
 

(Objednávateľ a Poskytovateľ spolu aj ako „Zmluvné strany“) 
 

PREAMBULA 
Vzhľadom na to, že Objednávateľ má záujem uzavrieť Zmluvu o poskytovaní 
služieb a servisu v oblasti Informačnej technológie a správa siete pre 
Objednávateľa; 
  

Vzhľadom na to, že Poskytovateľ má na základe svojej podnikateľskej činnosti 
oprávnenie na poskytovanie servisu počítačov a správy siete; 
 

Zmluvné strany sa dohodli uzavrieť túto Zmluvu podľa podmienok dohodnutých 
v tejto Zmluve nasledovne: 

 
Článok I. 

Predmet zmluvy 
 

 
1.1 Poskytovateľ na základe písomnej objednávky zabezpečí Objednávateľovi 

služby v oblasti IT : software služby, údržbu počítačov a počítačovej siete, 
poskytovanie telefónnych a internetových služieb, vytvorenie kabeláže, 
zriadenie technickej služby (kamerové a zabezpečovacie zariadenia)  a pod. 
(v ďalšom len „Predmet zmluvy“) 
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1.2 Objednávateľ sa zaväzuje za riadne poskytnuté službu uvedené v Článku I. 
ods. 1.1 tejto Zmluvy zaplatiť Poskytovateľovi cenu uvedenú v Článku III. 
tejto Zmluvy. 

1.3 Objednávateľ sa zaväzuje za riadne poskytnuté služby uvedené v Článku I. 
ods. 1.2 tejto Zmluvy alebo za iné služby objednané Objednávateľom 
zaplatiť Poskytovateľovi cenu uvedenú v Článku III. a/alebo podľa cenovej 
ponuky Poskytovateľa po zadaní objednávky. 

1.4 Objednávateľ sa zaväzuje viesť evidenciu o službách, o ktorých má záujem 
aby boli vykonané a poskytnuté Poskytovateľom v zmysle Článku I. ods. 1.1 
a 1.2 tejto Zmluvy za podmienok a v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve. 

 
Článok II. 

Miesto plnenia a dojednaný čas poskytovania služieb 
2.1 Poskytovateľ poskytne služby a zabezpečí Predmet zmluvy na základe 

predchádzajúcej písomnej     (e-mailovej) požiadavky Objednávateľa zaslanej 
na e-mailovú adresu: info@sevenet.sk v rozsahu hodín a na mieste plnenia 
podľa predchádzajúcej dohody Zmluvných strán a za cenu a podľa 
podmienok uvedených v Článku III. a/alebo podľa cenovej ponuky 
Poskytovateľa po zadaní objednávky. 
 

     Článok III. 
Cena za poskytované služby a spôsob platby 

3.1 V zmysle Článku II. ods. 2.1 sa Zmluvné strany dohodli, že Poskytovateľ 
poskytne služby a zabezpečí ďalšie služby podľa predchádzajúcej písomnej 
(e-mailovej) požiadavky Objednávateľa podľa cenovej ponuky Poskytovateľa 
odoslanej po obdržaní objednávky Objednávateľa alebo za cenu uvedenú 
v nasledovnom rozsahu: 

3.2  
Poskytovaná 
služba 

Cena bez DPH Cena vrátane 
DPH 

Rozsah poskytovanej služby 

Údržba 
počítačov  
a počítačovej 
siete 

Podľa cenovej 
ponuky 
Poskytovateľa 

Podľa cenovej 
ponuky 
Poskytovateľa 

- aktualizácia operačného systému 
- aktualizácia programov - 
zálohovanie údajov 
- údržba a zálohovanie e-mail 
systému 
 

Údržba 
počítačov a 
počítačovej 
siete 

18,- 
EUR/hodina 

21,60 
EUR/hodina 

- aktualizácia operačného systému 
- aktualizácia programov  
- zálohovanie údajov 
- údržba a zálohovanie e-mail 
systému 
 

Údržba 
internetovej 
stránky 
Objednávateľa 

10,- 
EUR/hodina 

12,- 
EUR/hodina 

u Poskytovateľa: 
- aktualizácia CMS redakčného 
systému 
- aktualizácia inštalovaných 
modulov 
- zálohovanie databázy 
- zálohovanie súborov 
- malé zmeny v štruktúre stránky 
- pridanie ďalších používateľov 

Správa 
spracovanej 
jednotky 
dokumentov 

10,- EUR x 
počet 
spracovaných 
jednotiek 

12,- EUR x počet 
spracovaných 
jednotiek 

Spracovanie dokumentov nad 
rámec 40 dokumentov (jednej 
spracovanej jednotky dokumentov): 
- malé zmeny v štruktúre 
dokumentov 
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3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že cestovné náklady bude Poskytovateľ účtovať 

Objednávateľovi vo výške 0,30 EUR/km bez DPH (0,36 EUR/km vrátane 
DPH) v prípade poskytovania služieb v zmysle tejto Zmluvy za každú cestu 
k Objednávateľovi na adresu: Strekov, Slovenská republika a za každú 
cestu späť do sídla Poskytovateľa. 

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi cenu za poskytnuté 
služby a za zabezpečený Predmet zmluvy a ďalších služieb vo výške 
uvedenej v Článku III. ods. 3.1 a 3.2, ako i cestovné náklady Poskytovateľa 
vo výške uvedenej v Článku III. ods. 3.3 mesačne bezhotovostným 
prevodom na účet Poskytovateľa na základe vystavenej faktúry do 14 dní od 
jej prevzatia. 

Článok IV. 
Vlastnícke právo k predmetu poskytovanej služby a nebezpečenstvo škody 

4.1 Vlastníkom počítačov je Objednávateľ, ktorý znáša aj nebezpečenstvo škody 
na týchto počítačoch. Poskytovateľ znáša riziko škody, ktorú spôsobí pri 
výkone služby v rozsahu uvedenom v Článku I. ods. 1.1 tejto Zmluvy. 

 
4.2 Za nelegálne nainštalovanie softwaru Objednávateľom a/alebo jeho 

zamestnancom Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť. 
 

Článok V. 
Zmena a zrušenie Zmluvy 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu možno meniť alebo zrušiť iba 
písomne, a to na základe dohody Zmluvných strán, podpísanej 
oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán alebo výpoveďou bez 
udania dôvodu. 

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že výpovedná doba je 2 mesiace, ktorá plynie od 
prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď 
doručená druhej Zmluvnej strane. 

 
 

Článok VI. 
Účinnosť zmluvy 

6.1 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania štatutárnymi 
zástupcami Zmluvných strán a je uzavretá na dobu neurčitú. 

 
 

Článok VII. 
Záverečné ustanovenia 

7.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami 
Zmluvných strán. 

7.2 Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná 
strana obdrží po jednom rovnopise. 

7.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že nezneužijú informácie získané pri realizácii 
tejto Zmluvy a budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach 
týkajúcich sa záujmov druhej Zmluvnej strany a zabránia ich získaniu 
treťou osobou. 

7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy vznikajúce zo Zmluvy, ktoré 
nie sú upravené touto Zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. 
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7.5 Táto Zmluva bola uzavretá slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, 
Zmluvné strany si ju riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, vyhlasujú, že 
ich zmluvná voľnosť nebola nikým a ničím obmedzená, a že teda s obsahom 
tejto Zmluvy bez výhrad súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

 
 
 
V Štúrove , dňa : 11.7.2014 
 
 
Za Objednávateľa:     Za Poskytovateľa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Ján Téglás 
Starosta 

 

 Ernest Tóth 
konateľ 

SEVENET, s.r.o., 
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