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ZMLUVA NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB 

( § 269 ods.2 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov ) 

 
 
 

Čl. I 
Zmluvné strany 

 
 
 
1.1. Objednávateľ: 
 
Názov:   Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 
Sídlo:   Gorazdova 20, 811 04  Bratislava 
Právna forma:  Rozpočtová organizácia, Zriaďovacia listina OŠK-038/2002 
V zastúpení:  Mgr. art. Katarína Zacharová 
 
Obchodné spojenie: OTP Banka Bratislava 
Číslo účtu:  8231321/5200 
IČO:    30775302 
DIČ:    2020814598 
Tel./Fax:  +421 0 509203921, +421 2 54788339 
Email:   tankonba@tankonba.sk 
 
(ďalej „objednávateľ“) 
 
 
 
1.2. Poskytovateľ: 
 
Obchodné meno: EASYTECH, s.r.o. 
Miesto podnikania: Pri starej prachárni 13, 831 04 Bratislava 
Právna forma:  S.R.O. 
V zastúpení:  Ing. Martin Rimbala 
 
Bankové spojenie: UNICREDITBANK Bratislava 
Číslo účtu:  1166169003/111 
IČO:    46599231 
DIČ:   2023483253 
Tel.:   +421 908045859, +421 905600991 
Zastúpený:  p. Róbert Mokráň, konateľ  
                            p. Ing. Martin Rimbala, konateľ     
 

(ďalej “poskytovateľ”) 
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PREAMBULA 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (Ďalej len zákon o verejnom obstarávaní). Objednávateľ na obstaranie predmetu 
tejto zmluvy použil postup podľa § 102 zákona o verejnom obstarávaní – zadávanie zákaziek 
s nízkymi hodnotami. 
 
 

Čl. II 
Predmet zmluvy 

 
2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť objednávateľovi službu v 

oblasti servisu a údržby výpočtovej techniky pre Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, 
Gorazdova 20, Bratislava, Školská jedáleň  pri TKEJ, Gorazdova 20, Bratislava, 
a Školský internát pri TKEJ, Hroboňová 2 a Úprková 1, Bratislava (ďalej len „služba“). 
Poskytovateľ sa zaväzuje v rámci poskytovania služby zabezpečiť služby a servis pre 
objednávateľa podľa požiadaviek objednávateľa. 

2.2. Poskytovateľ v rámci poskytnutia služby sa zaväzuje vytvárať a udržiavať bezpečné   
počítačové siete (montáž, optimalizácia, oprava a úprava počítačovej siete). 

2.3. Inštalovať a aktualizovať mzdové a účtovné programy, skladové programy Školskej 
jedálne pri TKEJ a výukový software, ASC agenda. 

2.4. Poradenstvo v oblasti bezpečnosti informačných systémov (antivírus, spamova kontrola, 
zálohovanie údajov a databáz) 

2.5. Poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa technického vybavenia. 

2.6. Zaúčať pracovníkov do nových technológií. 

2.7. Starať sa o programové vybavenie organizácie. 

2.8. Servis výpočtovej techniky a udržiavanie techniky vo funkčnom stave, prípadne  
sprostredkovanie servisu prídavných zariadení (tlačiarne, skenery, a pod.). 

2.9. Zálohovanie dát. 

2.10. Zabezpečovať obmenu informácií na webovej stránke školy podľa požiadaviek 
objednávateľa. 

2.11. Starať sa o mailové kontá objednávateľa (vytváranie nových účtov, likvidácia strách, 
bezpečnosť). 

2.12. Servis poštových robotov a programov pre spracovanie emailov (MS Office Outlook, 
Outlook expres, ThunderBird,) . 
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Čl. III 
Čas plnenia 

 
3.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú: do vyčerpania sumy 10 tis. EUR bez DPH. 

3.2. Poskytovateľ sa zaväzuje začať poskytovať službu dňom nadobudnutia účinnosti tejto 
zmluvy. 

3.3. V prípade neposkytnutia služby poskytovateľom v dohodnutom termíne má právo 
objednávateľ na zmluvnú pokutu 10,00  Eur za každý deň omeškania z ceny za 
poskytnutie služby. 

Čl. IV 
Cena za služby a platobné podmienky 

 

4.1. Cena za poskytnutie služby je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán v súlade 
so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 
Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách. 

4.2. V cene za poskytnutie služby sú zahrnuté všetky náklady, ktoré s poskytovaním služby 
súvisia. 

4.3. Cena za poskytnutie služby je 120,00 Eur s DPH slovom: (jednostodvadsať eur) 

4.4. Poskytovateľ nie je platcom DPH. 

4.5. Poskytovateľovi bude cena za poskytnutie služby, na úhradu ktorej mu vznikne v súlade 
s touto zmluvou nárok, uhradená za podmienok, v čase a spôsobom uvedeným 
v ostatných ustanoveniach tejto zmluvy. 

4.6. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu podľa tejto zmluvy na základe poskytovateľom 
vystavenej faktúry najneskôr v lehote do 30 dní po obdržaní faktúry od poskytovateľa. 

4.7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle 
zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju 
poskytovateľovi na doplnenie. Do doby doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry 
objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplyn ie.  

4.8. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry poskytovateľ má právo na úrok 
z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej sumy ceny za poskytnutie služby, za každý aj 
začatý deň omeškania.  

Čl.V 
Záruka za vykonané práce 

 
5.1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok 

zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

5.2. Záruka sa vzťahuje na poruchy, ktoré vznikli chybou výroby, montáže, alebo použitých 
materiálov. 
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5.3. Záručná doba na dodaný materiál a kvalitu vykonaných prác je 24 mesiacov. 

5.4. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. 

5.5. Záruka zaniká v nasledovných prípadoch 

5.5.1. Ak zariadenie poškodí objednávateľ, nepovolenou manipuláciou. 

5.5.2. Ak poškodenie vznikne nesprávnym zaobchádzaním. 

5.5.3. Ak zariadenie bolo prevádzkované v rozpore s technickou dokumentáciou       
zariadenia. 

5.5.4. Ak porucha vznikla v dôsledku zanedbania bežnej údržby. 

5.5.5. V prípade porušenia záručnej plomby zariadenia. 

5.6. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad poruchy diela, že počas záručnej doby má 
objednávateľ právo požadovať a poskytovateľ povinnosť bezplatne odstrániť záručné 
chyby v čo najkratšom možnom termíne a dodať náhradné diely. 

 

 
Čl. VI 

Odstúpenie od zmluvy 
 

6.1. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť do 31.12 aktuálneho roka a to písomnou 
formou v dvojmesačnej výpovednej lehote. 

6.2. Pokiaľ po zaplatení ceny odstúpi od zmluvy poskytovateľ, vráti pomernú časť zo 
zaplatenej ceny objednávateľovi. 

6.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomne a musí byť včas doručené druhej 
strane. 

6.4. Nezaplatenie fakturovanej čiastky objednávateľom nie je považované za odstúpenie od 
zmluvy, ale za porušenie zmluvy. 

 
 

Čl. VII 
Záverečné ustanovenia 

 
7.1. Táto zmluve je uzatvorená v súlade s § 269 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom 

zmluvné strany sa dohodli, že ich záväzkový vzťah touto zmluvou sa bude riadiť týmto 
zákonom. Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné robiť len písomnou dohodou 
oboch zmluvných strán. 

7.2. Obe zmluvné strany sú povinné písomne informovať druhú zmluvnú stranu  
o skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na riadenie tejto zmluvy. 
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7.3. Táto zmluva sa vo všetkých ustanoveniach riadi právnym poriadkom Slovenskej 
republiky. Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného 
zákonníka a ostatných všeobecne záväzných predpisov. Zmluvné strany tejto zmluvy sa 
dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na 
základe tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov o platnosť, 
výklad a zánik tejto zmluvy, predložia na rozhodnutie príslušnému súdu. 

7.4. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane nezákonným, nevynútiteľným alebo 
stratí platnosť, neovplyvní to zákonnosť, vynútiteľnosť alebo platnosť ostatných 
ustanovení tejto zmluvy. V prípade potreby sa takéto ustanovenie nahradí tým 
ustanovením, ktoré svojím obsahom najlepšie vystihuje obchodné ciele zamýšľané touto 
zmluvou.  

7.5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že o obsahu tejto zmluvy a o všetkých informáciách sa 
dozvedeli v súvislosti s plnením tejto zmluvy, zachovajú mlčanlivosť. 

7.6. Zmluva nadobúda platnosť prejavením súhlasu s celým obsahom. Súhlas musí byť 
písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávnenými zástupcami každej zo zmluvných 
strán. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej 
stránke. 

7.7. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré 
budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. 

7.8. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, 
v lehote 7 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto 
návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. 

7.9. Zmluva má 5 strán. Je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy 
pre každú stranu. 

 
 
 
V Bratislave 01.06.2012 
 
 
 

_________________________    ________________________ 
 objednávateľ                 EasyTech, s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 


