
Zmluva o servise a údržbe výpočtovej techniky 

uzatvorená podľa § 269 a násl. Obchodného zákonníka 

uzavretá medzi 

 

Poskytovateľ:  Bc. Michal Dinka INGEN SYSTÉMY - IS 

sídlo: Cintorínska 1431/5, 942 01  Šurany 

IČO: 40058069 

DIČ: 1020094405    IČ DPH: SK1020094405 

zastúpený: Bc. Michalom Dinkom 

( ďalej len „poskytovateľ“ ) 

 

a 

 

Objednávateľom : Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61,Šurany 

sídlo: Nitrianska 61, 942 01  Šurany 

IČO: 17050316 

DIČ: 2021079247   

zastúpený :  Ing. Tamašovič František, riaditeľ 

( ďalej len „objednávateľ“ ) 

 

I. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je vykonávanie údržby a servisu výpočtovej techniky a počítačovej 

siete v celom rozsahu prevádzky objednávateľa.  

2. Údržbou sa pre účely tejto zmluvy rozumie prevádzkovanie úkonov, vplyvom ktorých sa 

znižuje poruchovosť a zvyšuje spoľahlivosť komponentov výpočtovej techniky 

3. Servisom sa rozumie odstraňovanie náhodne sa vyskytujúcich porúch na komponentoch 

výpočtovej techniky, práca pri inovovaní výpočtovej techniky a poradenstvo pri riešení 

softwarových problémov. 

II. 

Čas vykonávania údržby a servisu 

Údržba a servis sa vykonáva podľa požiadaviek  v pracovných dňoch v čase od 9.00 hod. do 

16.00 hod. 

 

 

 



III. 

Odplata za vykonávanie údržby a servisu  

Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať poskytovateľovi údržby a servisu dohodnutú odplatu vo 

výške 50,- € vrátane DPH  mesačne na základe faktúry  poskytovateľa.  

 

IV. 

Miesto vykonania údržby a servisu 

1. Údržba a servis výpočtovej techniky sa vykonáva priamo v priestoroch 

objednávateľa. 

2. V prípade závažných porúch vyžadujúcich si špeciálne priestory a náradie, sa 

poruchy odstránia v priestoroch poskytovateľa. 

 

V. 

Povinnosti objednávateľa 

1. Objednávateľ poskytne poskytovateľovi potrebnú dokumentáciu dodanú k 

výpočtovej technike a určí predmet vykonania servisu v súlade s článkom I. a IV. 

tejto zmluvy. 

2. Pri inovovaní výpočtovej techniky objednávateľ podá písomnú žiadosť najmenej 3 

dni pred vykonaním inovácií.  

 

VI. 

Povinnosti poskytovateľa 

1. Poskytovateľ vykonáva servis v súlade s článkom I a IV do 24 hodín po nahlásení 

poruchy. 

2. V prípade porúch spôsobujúcich objednávateľovi pozastavenie činnosti firmy začne 

poskytovateľ s odstraňovaním porúch najneskôr do 6 hodín po nahlásení poruchy. 

3. Rozpis náhradných nefunkčných komponentov predloží poskytovateľ na 

odsúhlasenie zodpovednej osobe objednávateľa – Ing. František Tamašovič.  

4. O zistených skutočnostiach a údajoch zachováva mlčanlivosť. 

VII. 

Vypovedanie zmluvy 

Obidve strany môžu zmluvu vypovedať z akýchkoľvek dôvodov (príp. bez uvedenia 

dôvodov) písomnou výpoveďou, a to v jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá začína 

plynúť 1. dňom mesiaca, nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane, a to 

čiastočne alebo v celom rozsahu. Vypovedaním zmluvy nie je do dňa jej skončenia dotknutá 

ani pomerná časť odmeny, ani úhrady nákladov vynaložených poskytovateľom do tohto 

okamihu. 

 

 



VIII 

Platobné podmienky a sankcie 

1. Úhrada za vykonané služby uvedené v predmete zmluvy sa uskutoční  mesačne na 

základe faktúry dodávateľa. 

 

2. Za každý deň omeškania s platením sa objednávateľ zaväzuje uhradiť poskytovateľovi 
úrok z omeškania vo výške stanovenej podľa § 369 ods. 2 a § 369a Obchodného zákonníka v 

spojení s § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z.z. v znení nesk. 

predpisov.  

 

IX. 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú od  1.2.2018  do 31.12.2019. 

 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa platných predpisov.  

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že každú zmenu tejto zmluvy uskutočnia vo forme 

dodatku uzavretého v písomnej forme. 
 

4. Túto zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán s jednomesačnou 

výpovednou lehotou. Výpoveď musí byť písomná. Výpovedná lehota začne plynúť 

od prvého dňa v nasledujúcom kalendárnom mesiaci. 

 

5. Zástupcovia zmluvných strán preukázali oprávnenosť vystupovania a podpisovania 

tejto zmluvy výpisom zo živnostenského registra  a zriaďovacej listiny. 

 

6. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju podpísali. 

 

7. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, z ktorých každá zo zmluvných strán 

dostane jeden originál. 

 

V Šuranoch dňa  31.1.2018 

 

 

 

 

 

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

                      poskytovateľ                                                       objednávateľ 

 


