
Zmluva 
o poskytovaní služby - servisu PC a správa počítačovej sieti uzavretá medzi 

zmluvnými stranami podľa § 262 ods. 1 a § 269 ods. 2 obchodného 
zákonníka. 

Objednávatel': 
Základná škola 
Slnečná 422 
059 14 Spišský Štiavnik 
IČO : 37785681 , DIČ: 2021485444 
Bankové spojenie: VÚB, a.s . číslo účtu: SK940200000000 1631861653 
zastúpené: Mgr. Mária Martinková - štatutárny orgán, riaditeľka školy 

Poskytovateľ: 

Maroš Javorský 3DATA 
Hlavná 335/34 
05914 Spišský Štiavnik 
IČO: 47655917, DIČ : 1076915785 
Bankové spojenie: VUB, a.s. č. účtu : SK1902000000003232784856 
Poskytovateľ nie je platcom DPH 

čl. 1 
Predmet zmluvy 

Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť servis PC, správu počítačovej siete a prevádzku WIFI 
siete objednávateľa a to: 

1. zabezpečovať funkčnosť počítačovej siete, WIFI pripojenia, intranetu 
2. odstraňovať poruchy vzniknuté na počítačoch objednávateľa (hard ware a software) 
3. nový software inštalovať len na základe rozhodnutia riaditeľky školy. Poskytovateľ 

nenesie zodpovednosť za nelegálny software nainštalovaný inou osobou ako 
poskytovateľom prípadne jeho zamestnancom 

4. zachovávať mlčanlivosť vo veciach súvisiacich s činnosťou objednávateľa, o ktorých 
sa pri svojej činnosti dozvie 

5. nesie zodpovednosť za veci zverené do užívania 
6. prípadné požiadavky na nákup hardware pre riešenie problému s PC odovzdá 

v písomnej forme riaditeľke školy 
7. kompletná správa e-mail sclu·ánok a správa počítačovej siete, odstránenie vzniknutých 

porúch na rozvodoch a zariadeniach. 
8. Poruchy na počítačoch a technike zaznamenávať v prevádzkovej knihe. 
9. Prípadné požiadavky na nákup hardwaru pre riešenie problému s PC odovzdá 

v písomnej forme riaditeľke školy. 

Objednávateľ sa zaväzuje za riadne poskytnutú službu zaplatiť cenu podľa článku 4 zmluvy. 



čl. 2 
Miesto plnenia 

ťoskytovateľ bude servis vykonávať v areáli Základnej školy, Slnečná 422 059 14 Spišský 
Stiavnik. Poskytovateľ môže pri odstraňovaní porúch využiť vzdialený príShIp. Poruchy budú 
nahlasované emailomnaadresuservis@3data.sk. telefonicky na číslo +421 908212932 alebo 
cez help desk na webových stránkach poskytovateľa. 

čL3 

Dojednaný čas poskytnutia služby 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť predmet zmluvy do 24 hod. od nahlásenia, ak sa 
s objednávateľom nedohodne inak po dobu platnosti zmluvy. 

čl. 4 
Cena služby a spôsob platby 

1. Za riadne poskytnutú službu uvedenú v predmete zmluvy čl. 1 bod 1-9 zaplatí 
objednávateľ poskytovateľovi dohodnutú cenu 13,50 € za každú hodinu práce 
prevodom z účtu objednávateľa na poskytovateľov účet na základe vystavenej 
faktúry s popisom vykonaných prác do 15 dní od jej prevzatia. 

2. Cena služby je dohodnutá podľa zákona Č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 
predpisov ako zmluvná cena. 

čl. 5 
Vlastnícke právo k predmetu poskytovanej služby a nebezpečenstvo škody 

1. Vlastníkom počítačov je objednávateľ , ktorý znáša aj nebezpečenstvo škody na 
počítačoch. Poskytovateľ znáša riziko škody, ktorú spôsobí pri výkone služby: 
manipulácii , opravy HW a SW 

2. Za nelegálne nainštalovanie software poskytovateľ nenesie zodpovednosť 

čl. 6 
Zápis o vykonanej práci 

Servisné zásahy budú uskutočňované na základe ich oznámenia čl. 2 tejto zmluvy. 
Poskytovateľ bude evidovať všetky vykonané práce. Zoznam vykonaných prác so stručným 
popisom a dátumom bude odovzdaný spolu s faktúrou. 

čl. 7 
Zmena a zrušenie zmluvy 

Zmluvu možno meniť, alebo zrušiť iba písomne, a to na základe dohody zmluvných strán, 
podpísanej oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Možnosť výpovede zo strany 
objednávateľa i poskytovateľa je 1 mesiac, táto plynie od prvého dňa mesiaca nasledujúceho 
po mesiaci, v ktorom bola prijatá výpoveď. 



čl. 8 
Účinnost' zmluvy 

Táto zmluva nadobúda účinnosť 03.09 .2018 aje uzavretá na obdobie do 30.06.2019. 

čl. 9 
Záverečné ustanovenia 

1. Pokiaľ táto zmluva nerieši niektoré práva a povinnosti zmluvných strán, riadia sa 
zmluvné strany primerane podľa § 536 až § 565 Obchodného zákonníka. 

2. Táto zmluva je zhotovená v 2 výtlačkoch o 3 listoch z nich každý je považovaný za 
originál. Poskytovateľ obdrží 1 výtlačok a objednávateľ 1 výtlačok zmluvy. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami zmluvných 
strán a jej účinnosť podľa článku 8 zmluvy, nie však skôr ako je deň nasledujúci po 
zverejnení zmluvy v zmysle § 47 a Občianskeho. 

4. Zmluvné strany súhlasne konštatujú, že si túto zmluvu prečítali , porozumeli jej obsahu 
a na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne podpísali . 

Spišský Štiavnik 03.09.2018 
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Maroš Javorský 3DATA 
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...... ... ..... .. . o:' .. ~~~~~ .. : .. ~~ .. J ............. .... .. ... . 
Mgr. Mária Martinková, riaditeľka školy 

Zmluva bola zverejnená na web stránke ZŠ dňa .... ........ ..... .... .. .... ... ... ... ...... .. ........... .......... ... . 


