
 

Zmluva 

o poskytovaní počítačových služieb a služieb súvisiacich s počítačovým spracovaním údajov 

uzavretá podľa § 262 a § 269  Obchodného zákonníka a § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

1. Objednávateľ: Stredná priemyselná škola elektrotechnická 

Sídlo:  Hálova 16, 851  01  Bratislava 5 

Zastupuje: Ing. Iveta Šafránková, riaditeľka 

IČO: 17327661 

DIČ: 2020902191 

IČ DPH: nie je platiteľom DPH 

IBAN: SK85 8180 0000 0070 004 741 95 

Kontakt: skola@spsehalova.sk   +4212 63 82 34 02    

a 

2. Poskytovateľ: Dávid Urban 

Sídlo:  Vrbická 1944/5, 031 01 Liptovský Mikuláš 

IČO: 51 328 763 

DIČ: 10 843 514 88 

IČ DPH: nie je platiteľom DPH 

IBAN:  

Kontakt:  

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

1.1 Objednávateľ je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods.1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi-

sov. 

1.2 Poskytovateľ je oprávnený poskytovať služby na základe živnostenského oprávnenia, ktoré 

vydal Odbor živnostenského podnikania, Námestie osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš 

dňa 19. 01. 2018 pod číslom OU-LM-OZP-2018/001434-2, číslo živnostenského registra 540-

20988. 

 

Článok 2 

Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom zmluvy je poskytovanie počítačových služieb a služieb súvisiacich s počítačo-

vým spracovaním údajov v lokálnej Cisco akadémii Strednej priemyselnej školy elektro-

technickej na Hálovej 16 v Bratislave.  

2.2 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi služby v súlade s právnymi predpismi 

Slovenskej republiky a Európskej únie.  
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2.3 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi všetku potrebnú súčinnosť a to najmä 

tým, že poskytovateľovi v dohodnutom čase oznámi všetky informácie a predloží mu všetky 

dokumenty potrebné pre riadne poskytovanie služieb. 

2.4 Poskytovateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly súvisiaci s plnením povinností podľa tejto 

zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy oprávnenými osobami a poskytnúť 

im potrebnú súčinnosť. 

2.5 Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré objednáva-

teľ označí ako dôverné, alebo ktoré sú predmetom obchodného tajomstva. 

2.6 Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní služieb podľa tejto zmluvy postupovať s odbornou 

starostlivosťou, konať čestne a svedomito, dôsledne využívať všetky právne prostriedky 

a v záujme objednávateľa uplatňovať všetko, čo podľa svojho presvedčenia pokladá za pro-

spešné na účel riadneho plnenia povinností podľa tejto zmluvy. 

 

Článok 3 

Miesto a čas plnenia predmetu zmluvy 

3.1 Miestom plnenia zmluvy je sídlo objednávateľa. 

3.2 Pravidelným časom plnenia je každý utorok a štvrtok od 8.00 h do 10.00 h. 

3.3 Zmenu času plnenia v súlade s predmetom tejto zmluvy si zmluvné strany dohodujú telefonic-

ky alebo elektronickou poštou najneskôr jeden deň pred pravidelným časom plnenia. 

 

Článok 4 

Odplata, platobné podmienky 

4.1 Odplata je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 12,00 eur za každú hodinu poskyt-

nutých služieb podľa článku 2.1 tejto zmluvy. 

4.2 Objednávateľ zrealizuje odplatu na základe výkazu hodín poskytnutých služieb podľa článku 

2.1 tejto zmluvy, ktorý poskytovateľ predloží po skončení príslušného kalendárneho mesiaca. 

4.3 Odplata podľa článku 4.2 tejto zmluvy je splatná do 10 dní odo dňa doručenia riadne vystave-

nej faktúry poskytovateľom objednávateľovi prostredníctvom banky na účet poskytovateľa 

uvedeného v záhlaví tejto zmluvy alebo na iný účet, ktorý poskytovateľ na tento účel objedná-

vateľovi vopred písomne oznámi. 

 

Článok 5 

Zánik zmluvy 

5.1 Zmluvný vzťah založený touto zmluvou zaniká uplynutím doby dohodnutej zmluvnými stra-

nami alebo písomnou dohodou zmluvných strán alebo jednostranným odstúpením od zmluvy. 

5.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zo 

strany poskytovateľa. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje skutočnosť, ak posky-

tovateľ: 

a) poskytuje služby v rozpore s podmienkami dojednanými v tejto zmluve a nedostatkami, kto-

ré poskytovateľ neodstránil napriek písomnému upozorneniu objednávateľa v primeranej 

dodatočnej lehote poskytnutej mu na tento účel, 



 

b) v rozpore s touto zmluvou prestal poskytovať služby alebo inak prejavil úmysel nepokračo-

vať v plnení tejto zmluvy, 

c) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previedol všetky alebo niektoré práva alebo 

záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby. 

5.3 Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zo 

strany objednávateľa. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje skutočnosť, ak objed-

návateľ: 

a) neposkytuje poskytovateľovi súčinnosť nevyhnutnú na riadne poskytnutie služieb zo strany 

poskytovateľa, 

b) úmyselne zatají poskytovateľovi relevantné informácie potrebné k riadnemu plneniu zmluvy 

zo strany poskytovateľa, 

c) nezaplatí poskytovateľovi riadne a včas dohodnutú odplatu, 

d) núti poskytovateľa k činnosti, ktorú možno kvalifikovať ako protizákonnú. 

5.4 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí v ňom byť uvedený dôvod odstúpenia 

a jeho účinky nastávajú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 

 

Článok 6 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

6.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

6.2 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2018. 

6.3 Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oboma 

zmluvnými stranami, pričom dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

6.4 Záväzkové vzťahy založené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka 

v platnom znení a ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

6.5 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane je-

den rovnopis. 

6.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že 

obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

 

 

Bratislava  

 

 

 

 

 

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

objednávateľ  poskytovateľ 

Ing. Iveta Šafránková  Dávid Urban 

riaditeľka 

SPŠE, Hálova 16, Bratislava 

  

 


