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Zmluva o servise počítačovej siete 

uzavretá v zmysle §269, odst. 2 Obchodného zákonníka. 
 

 

1. 

Zmluvné strany 

 

 

1.1 Mesto Nováky                v zastúpení: RNDr. Daniel Daniš, primátor mesta 

   so sídlom: Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky 

   IČO: 318 361 

   DIČ: SK 2021211775 

 

ďalej ako objednávateľ servisu počítačovej siete. 

 

1.2 .......................................       v zastúpení: ........................................................... 

    so sídlom: .............................................................. 

   IČO: ....................................... 

                        IČ DPH: ................................. 

 

ďalej ako vykonávateľ servisu počítačovej siete. 

 

 

2. 

Predmet zmluvy 

 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok vykonávateľa vykonávať pre objednávateľa servis 

počítačovej siete a záväzok objednávateľa zaplatiť za túto činnosť odmenu podľa článku 

3 tejto zmluvy. 

 

2.2 Servisom sa rozumie nasledovná činnosť: 

 

2.2.1 Servis počítačov, 

2.2.2 Servis počítačovej siete s prístupom do internetu, 

2.2.3 Zálohovanie určených dát a ich archivácia, 

2.2.4 Odstraňovanie porúch v počítačoch a na sieti, 

2.2.5 Konzultačná a poradenská činnosť v danej oblasti, 

 

S tým súvisiace dodávky: 

 

2.2.6 Predaj a inštalácia hardware a software (operačné systémy, kancelárske, 

antivírové, bezpečnostné a účtovné balíky), 

2.2.7 Predaj ozvučovacej techniky a vybavenia s tým spojenej a videotechniky. 

 

 

3. 

Odmena a jej splatnosť 

 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli na odmene za vykonávanie činnosti vo výške ........ € bez DPH 

resp. ........ € s DPH za každú odpracovanú – aj začatú hodinu priamo na mieste určeného 

v bode 4.5.  
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3.2 V prípade vykonávania servisu podľa vyššie uvedeného predmetu zmluvy formou 

vzdialenej správy bude účtovaná odmena vo výške ...... € bez DPH za každú odpracovanú 

– aj začatú hodinu. 

 

3.3 V prípade servisného výjazdu k objednávateľovi sa bude účtovať jednorazový poplatok 

vo výške ..... € bez DPH, takže odmena za prvú servisnú hodinu bude  v celkovej výške 

....... € bez DPH resp. ......... € s DPH. Ďalšie hodiny za servisné práce už budú účtované 

v základnej cene podľa bodu 3.1. 

 

3.4 Po dohode zmluvných strán bude možné vykonať servis aj v sídle vykonávateľa, ak si to 

bude vyžadovať daná servisná činnosť a bude to efektívnejšie a výhodnejšie pre obidve 

zmluvné strany, vtedy bude odmena za servisnú hodinu znížená na sumu ........ € bez DPH 

resp. .......... € s DPH za každú servisnú hodinu.  

 

3.5 Odmena je spolu s DPH splatná, na základe faktúry vystavenej vykonávateľom do 

piateho dňa nasledujúceho mesiaca, najneskôr do 14 dní odo dňa jej vystavenia na účet 

vykonávateľa číslo účet : .......................................................... banka: 

.................................................................IBAN: ...............................................................  

SWIFT: ..................................................   

 

3.6 Faktúra bude obsahovať:  

  

3.4.1 Počet odpracovaných hodín v danom kalendárnom mesiaci, na základe odpisu 

odpracovaných hodín vzájomne potvrdených pri každej návšteve alebo 

príslušnom servisnom zásahu za účelom plnenia predmetu zmluvy. 

 

3.4.2 Množstvo použitého tovaru a materiálu s predajnými cenami. 

 

 

4. 

Čas a miesto výkonu 

 

4.1 Servis sa bude vykonávať na základe telefonického alebo mailového ohlásenia 

objednávateľa buď priamo na mieste u objednávateľa alebo formou vzdialenej správy za 

pevne stanovených podmienok alebo aj v sídle vykonávateľa, pričom o forme výkonu 

servisu sa zmluvné strany dohodnú podľa aktuálnej potreby, druhu servisu a konkrétneho 

typu prác. 

 

4.2 Za štandardný servis sa považuje servis vykonávaný v pracovných dňoch od 8-17 hod. 

 

4.3 Vykonávateľ je povinný v čo možno najkratšom čase prísť a vykonať servis na základe 

požiadavky objednávateľa. Špeciálne okamžité výjazdy sa budú riešiť príplatkom podľa 

dohody maximálne vo výške plus 50% oproti cene stanovenej v bode 3.1. 

 

4.4 Servis mimo pracovné dni a v inom čase ako je uvedené v bode 4.2 sa bude riešiť vo 

výnimočných prípadoch a len na základe konkrétnej požiadavky objednávateľa a bude 

odmenený príplatkom podľa dohody, maximálne vo výške plus 100% oproti cene 

stanovenej v bode 3.1. 
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4.5 Sieť sa nachádza v budove Mestského úradu v Novákoch a v dislokovaných 

pracoviskách.  

 

 

5. 

Cena a doba platnosti zmluvy 

 

5.1 Cena za plnenie predmetu zmluvy v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve 

je stanovená, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, 

dohodou zmluvných strán ako maximálna cena za obdobie platnosti zmluvy vo výške 

20.000 € bez DPH. 

 

5.2 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od účinnosti zmluvy do uplynutia doby 

objednania a zrealizovania predmetu služby, ktorých finančná hodnota zodpovedá 

dohodnutému maximálnemu finančnému objemu podľa čl. 5 bod 5.1 tejto zmluvy alebo 

do uplynutia lehoty 36 mesiacov od účinnosti zmluvy, podľa toho, ktorá z týchto 

skutočností nastane skôr.  

 

 

6. 

Záverečné ustanovenia 

 

6.1 Zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými 

stranami. 

 

6.2 Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a platných právnych predpisov na území 

Slovenskej republiky. 

 

6.3 Táto zmluva sa nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Zmluvu možno ukončiť písomne vzájomnou 

dohodou oboch zmluvných strán a taktiež vypovedať v trojmesačnej výpovednej lehote 

bez udania dôvodu. Lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 

doručení výpovede. 

 

6.4 Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch s platnosťou originálu, pričom 

každej strane zostane jedno vyhotovenie. 

 

6.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali a táto, tak ako bola vyhotovená, 

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

prejavili, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

 

V ............................. dňa ...................   V ............................. dňa ................... 

 

 

 

 

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

            objednávateľ                                                                            vykonávateľ                  


