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Z M L U V A  

 

o zabezpečovaní servisu 

uzatvorená v zmysle § 269 Obchodné zákonníka 

 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

 

Dodávateľ              :    Mgr. Miroslav Baranko 

Sídlo           :    Polárna 16, 040 12  Košice  

IČO           :    43 160 792 

Bankové spojenie    :    mBank S.A., pobočka zahr. banky                                        

Číslo účtu          :    SK29 8360 5207 0042 0095 1212 

E mail                      :     info@default.sk 

 

      Vo veciach tejto zmluvy je za dodávateľa podľa § 13 odst. 1 Obchodného zákonníka 

v znení zmien a doplnkov oprávnený jednať: Mgr. Miroslavom Barankom 

 

Objednávateľ         :    ŠKOLSKÝ INTERNÁT (ďalej ŠI) 

Sídlo            :    Považská 7, 040 11 KOŠICE 

Štatutárny zástupca  :    Ing. Dana Rošková, riaditeľka 

IČO            :    00606821 

 

      Vo veciach tejto zmluvy je za objednávateľa oprávnená jednať riaditeľka ŠI. 

 

 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom zmluvy je vykonávanie nižšie uvedených činností: 

 

1. Správa WIFI siete (bezpečnostný audit, diagnostika, pridávanie nových vlastností).  

2. Správa Lan siete (údržba switchov, bezpečnostný audit) a s tým súvisiace zabezpečenie 

online prístupu na internet všetkých zamestnancov ŠI a žiačok ubytovaných v ŠI. 

3. Správa web stránky  www.sipovke.sk ( aktualizácia, úpravy štruktúry web stránky, 

vykonávanie záloh prípadne iných zmien a úprav v obsahu podľa pokynov a požiadaviek 

objednávateľa, pridávanie nových sekcií). 

4. Správa servera.  

 

Článok III. 

Doba plnenia 

 

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021. 

 

 

 

http://www.sipovke.sk/
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Článok IV.  

Cena za dielo a spôsob platenia 

 

1. Celková cena za služby pre zabezpečenie predmetu zmluvy v zmysle cenovej ponuky                    

č. 1786/2020 zo dňa 21. 12. 2020 je dohodnutá v celkovej výške 916,00 EUR bez DPH. 

Dodávateľ nie je platcom DPH. 

2. Platenie za predmet zmluvy sa vykonáva štvrťročne na základe tejto zmluvy, najneskôr do 

30-tého dňa posledného mesiaca v danom štvrťroku. 

3. Platba sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet dodávateľa v plnej výške. 

4. Pri omeškaní platby môže dodávateľ účtovať úrok z omeškania vo výške 0,1 % dlžnej sumy 

za každý deň omeškania. Pri omeškaní platby o viac ako 30 dní od dátumu splatnosti nie je 

dodávateľ touto zmluvou viazaný do doby zaplatenia a má právo na okamžité jednostranné 

odstúpenie od zmluvy. 

 

 

Článok V. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje: 

a) Nastúpiť na odstránenie nahlásenej poruchy najneskôr do 5 hodín od nahlásenia. 

b) Akceptovať prioritu odstraňovania porúch stanovenú objednávateľom. 

c) Poskytovať objednávateľovi odporúčania na technické, prípadne organizačné  opatrenia         

s cieľom udržania dobrého prevádzkového stavu. 

d) Vykonávať predmet plnenia podľa článku II zmluvy počas pracovných dní a dni    

pracovného pokoja (pondelok - nedeľa) v čase od 9:00 hod. do 21:00 hod. po obdržaní   

písomnej výzvy formou e-mailu (prípadne inak) s obsahom dokumentov a popisu zmien, 

ktoré majú byť na web stránke vykonané. 

e) Dodávateľ si vyhradzuje dostatočný časový priestor na uskutočnenie požadovaných 

zmien na stránke, najviac však 3 pracovné dni od obdržania výzvy v prípade 

realizovatel'ných zmien na web stránke (zmena textového obsahu, pridávanie 

fotogalérií, dokumentov v obsahu stránky a pod.).Do výkonu práce sa  okrem času 

potrebného na zverejnenie informácií na web stránke počítajú všetky úkony potrebné k 

realizácii požiadavky (scanovanie, konverzia do iných formátov, úprava fotografií, 

konzultácie a pod.) 

 

2. Objednávateľ sa zaväzuje: 

a) Požiadavky na servisný zásah z dôvodu nefunkčnosti internetu nahlasovať e-mailom, 

faxom alebo telefonicky oprávnenej osobe Mgr. Miroslavovi Barankovi. 

b) Sprístupniť priestory a počítačovú techniku pre účely vykonania servisných prác vo  

vzájomne dohodnutých termínoch.   

c) Hlásenie poruchy, ktorá si vyžaduje servisný zásah, vykonať včas, tak aby nevznikli  

následné škody. 

d) Zvážiť odporúčania dodávateľa  a spolupracovať pri udržaní dobrého prevádzkového 

stavu výpočtovej techniky organizačnými opatreniami, prípadne zabezpečením 

odporúčaného technického riešenia. 



 3 

e) Konzultovať s dodávateľom rozšírenie, resp. zmeny výpočtovej techniky s cieľom 

dosiahnuť bezproblematickú prevádzku a servis. 

 

 

Článok VI. 

Ďalšie dojednania 

 

1. Dodávateľ zodpovedá za vady predmetu plnenia v zmysle Obchodného zákonníka. 

2. Pre práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené, platia primerané 

ustanovenia zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka. 

3. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami, ktoré podpíšu zástupcovia 

oboch zmluvných strán. 

4. Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu. Výpovedná 

lehota je 1 mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť mesiacom nasledujúcim odo dňa 

výpovede. 

 

 

Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno 

vyhotovenie. 

2. Dodávateľ  týmto dáva súhlas objednávateľovi, aby jeho osobné údaje uvedené v tejto 

zmluve spracúval objednávateľ pre svoje potreby po dobu účinnosti tejto zmluvy a jej 

úschovy a archivácie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov 

objednávateľa. Tento súhlas možno odvolať pred uplynutím vyššie uvedenej doby len po 

predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa. 

3. Táto zmluva (vrátane jej prípadných dodatkov) je povinne zverejňovaná zmluva podľa 

ustanovení § 5a zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zákona č. 211/2000 Z. z. v 

znení neskorších predpisov) v spojení s ustanoveniami § 47a Občianskeho zákonníka 

(zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). Dodávateľ súhlasí so zverejnením 

tejto zmluvy (vrátane jej prípadných dodatkov) pričom Dodávateľ tiež disponuje písomným 

súhlasom inej dotknutej osoby (osoby konajúcej za dodávateľa) na zverejnenie jej údajov v 

tejto zmluve a to zverejnenie objednávateľa počas trvania jeho povinnosti podľa § 5a ods. 1 

a 6 a § 5b zákona o slobodnom prístupe k informáciám; tento súhlas možno odvolať len po 

predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa.   

4. Táto zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzná odo dňa jej podpísania 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; ak oprávnení zástupcovia oboch       

zmluvných strán nepodpíšu túto zmluvu v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho 

podpisu. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na 

webovom sídle (internetovej stránke) objednávateľa [§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v 

spojení s § 5a ods. 1, 6, 7 a 8 zákona o slobodnom prístupe k informáciám]. 

5. Zmluvné  strany  prehlasujú,  že súhlasia s jej obsahom, že bola spísaná  na  základe  

pravdivých  údajov,  ich  slobodnej vôle, nebola  dojednaná  v tiesni, ani za  inak  
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nevýhodných podmienok a že im nie sú v dobe podpisu zmluvy známe okolnosti, ktoré  by  

mohli  obmedziť jej obsah, platnosť a účinnosť.     

 

                                           

   V Košiciach dňa:  22. 12. 2020                                  V Košiciach dňa: 22. 12. 2020 

 

 

  Za objednávateľa:      Za dodávateľa: 

 

 

  

 

_____________________     _____________________ 

  Ing. Dana  Rošková                        Mgr. Miroslav Baranko 

       riaditeľka ŠI                      


