
Z M L U V A O POSKYTOVANÍ IT SLUŽIEB 

uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších noviel a doplnkov 

 

 

Poskytovateľ: 

Mgr. Edita Cíffery, PhD. - BONVALOR 

Zelená 4453/2B 

974 04 Banská Bystrica 

IČO: 48 170 054 

DIČ: 1120738905 

v zastúpení: Ing. Jaroslav Cíffery 

Bankové spojenie: SLSP, a.s. 

Číslo účtu: 0390649314/0900 

IBAN: SK89 0900 0000 0003 9064 9314 

e-mail: ciffery@nethouse.sk 

mobil: +421 905 170 002 

Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu v Banskej Bystrici, číslo registra 620-37313 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

a 

Objednávateľ: 

Základná umelecká škola Veľký Krtíš 

Poľná 1 

990 01 Veľký Krtíš 

V zastúpení: Mgr. Art Marek Mišiak - riaditeľ 

IČO: 37 889 036 

Zriadenie: mesto Veľký Krtíš 

mobil: +421 918 686 854 

e-mail: riaditel@zusvkrtis.eu 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

 

sa dohodli na tejto zmluve, vedenej pod číslom ___________________202201_____________________, v nasledujúcom znení : 

 

 

 

 



Čl. 1, Predmet zmluvy 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať pre objednávateľa administrátorské služby IT (ďalej len „služby“) podľa pokynov a 

požiadaviek objednávateľa a objednávateľ sa zaväzuje za poskytnuté služby uhradiť dohodnutú cenu. 

2. Rozsah poskytovaných služieb je špecifikovaný v čl. 2 tejto zmluvy. 

3. Poskytovateľ služieb je zodpovedný za riadny výkon administrátorských služieb pre objednávateľa. 

 

Čl. 2, Rozsah a podmienky poskytovaných služieb 

1. Administrátorskými službami poskytovateľa sú najmä: 

a) aktualizácia redakčného systému WWW 

b) zálohovanie web stránky v priemere každé tri mesiace 

c) správa a aktualizácia na web stránke v rozsahu osemnásť  programátorských hodín mesačne 

2. Poskytovateľ postupuje pri poskytovaní služieb samostatne, je však povinný dbať na pokyny objednávateľa 

3. Poskytovateľ má právo požadovať v priebehu poskytovania služieb primeranú časť náhrady nákladov s prihliadnutím na 

vynaložené náklady na poskytovanie služieb. 

4. Poskytovateľ je povinný upozorniť objednávateľa na zrejme nesprávny pokyn, a to bez zbytočného odkladu a s jeho plnením 

počkať až do doby, kým objednávateľ  potvrdí poskytovateľovi, že na splnení pokynu i napriek tomu trvá. 

5. V prípade, že poskytovateľ bude pre riadne poskytovanie služieb potrebovať informácie od objednávateľa, má objednávateľ 

povinnosť poskytnúť poskytovateľovi súčinnosť (predovšetkým mu oznámiť všetky požadované informácie), a to bez zbytočného 

odkladu. 

6. Objednávateľ sa zaväzuje zaistiť poskytovateľovi a/alebo ním určeným osobám všetky podmienky nevyhnutné pre riadne 

poskytovanie služieb, najmä sa objednávateľ zaväzuje zaistiť a/alebo poskytnúť všetky potrebné prístupy. 

 

Čl. 3, Cena a platobné podmienky 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi za poskytnuté služby v rozsahu dojednanom v článku 2. tejto zmluvy fixnú 

odmenu vo výške 50,- € bez DPH za každý jeden kalendárny mesiac za ktorý boli služby poskytované podľa tejto zmluvy. 

2. Poskytovateľ má právo na odmenu v plnej výške aj keď objednávateľ nevyužije plný rozsah služieb uvedených v článku 2 tejto 

zmluvy. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi za poskytnuté služby odmenu bezhotovostným prevodom na jeho účet 

uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Objednávateľ berie na vedomie, že poskytovateľ nie je platcom DPH. 

4. Cena za poskytované služby zahŕňa všetky nevyhnutné a účelne vynaložené náklady vzniknuté pri výkone služieb poskytovateľa 

podľa tejto zmluvy. Zmena zmluvnej ceny je možná, ak objednávateľ požaduje vykonanie služby nad rámec čl. 2. 

5. Poskytovateľ má povinnosť vystaviť na odmenu alebo iné finančné plnenie podľa tejto zmluvy riadny daňový doklad – faktúru 

(ďalej len „doklad“), ktorej údaje budú zhodné s údajmi uvedenými v tejto zmluve a takýto daňový doklad  (faktúru) doručiť 

objednávateľovi. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní. 

6. Poskytovateľ má právo doručiť doklad v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailovej správy, ktorej súčasťou je príloha 

s daňovým dokladom. Zaslaním takejto správy s priloženým daňovým dokladom sa považuje doklad za doručený.  

7. Zmluvné strany sa dohodli, že za deň uhradenia odmeny sa považuje deň pripísania príslušnej finančnej čiastky v prospech účtu 

poskytovateľa. 

8. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou odmeny podľa tohto článku je poskytovateľ oprávnený účtovať objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. 



Čl. 4, Doba trvania zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

2. Táto zmluva môže zaniknúť z nasledovných dôvodov: 

a) dohodou zmluvných strán, 

b) odstúpením od zmluvy, 

c) výpoveďou. 

3. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy v prípade jej podstatného porušenia druhou zmluvnou stranou. 

4. Právne účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia odstupujúcej strany o odstúpení od 

zmluvy spolu s uvedením dôvodov odstúpenia druhej zmluvnej strane. 

5. Každá zo zmluvných strán je oprávnená túto zmluvu ukončiť výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je jeden 

mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

 

Čl. 5, Dôvernosť informácií a mlčanlivosť 

1. Zmluvné strany sú povinné zachovávať v tajnosti všetky dôverné informácie (ďalej len „dôverné informácie“), ktoré sú uvedené 

v tejto zmluve a/alebo ktoré budú uvedené v jej dodatkoch a/alebo ktoré im boli poskytnuté, alebo ktoré inak získali v súvislosti 

so zmluvou alebo s ktorými sa oboznámili počas plnenia zmluvy, najmä nesprístupní, ani nepoužije: 

a) žiadnu takúto informáciu obsiahnutú v tejto zmluve, 

b) databázu zákazníkov ani kontakty na nich, 

c) cenovú politiku, 

d) marketingovú stratégiu, 

e) informácie o uzavretých zmluvách a dodávateľoch, 

f) spôsob fungovania podniku, 

g) strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery. 

2. Zmluvné strany sú povinné zachovať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, ibaže by z tejto zmluvy alebo z príslušných 

všeobecne záväzných právnych predpisov vyplývalo niečo iné. Tento záväzok trvá aj po ukončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany nepoužijú 

pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. 

Za tretie osoby sa nepokladajú členovia orgánov zmluvných strán, audítori alebo právni poradcovia zmluvných strán, ktorí sú 

ohľadne im sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných právnych predpisov. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú s takto poskytnutými informáciami a zistenými skutočnosťami nakladať ako s dôvernými 

informáciami. 

5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú zmluvnú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu 

po tom, ako sa o takomto porušení dozvedeli. 

6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú ochraňovať dôverné informácie druhej zmluvnej strany s rovnakou starostlivosťou ako 

ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti a 

zachovávania ochrany a dôvernosti údajov v súlade s právnym poriadkom SR. 

7. Medzi dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné 

verejnosti. 

8. Objednávateľ týmto dáva poskytovateľovi súhlas k tomu, aby ho poskytovateľ uvádzal ako svojho zákazníka. 

 



Čl. 6, Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto zmluvy a nahradzuje všetky 

predchádzajúce ustanovenia ohľadom predmetu zmluvy. 

2. Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení 

neskorších predpisov. 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vyvinú maximálnu snahu o riešenie všetkých sporov vyplývajúcich alebo súvisiacich s touto 

zmluvou zmierlivou cestou, a to do 30 dní od doručenia písomného upozornenia jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane. 

4. Všetky prípadné zmeny a doplnenia zmluvy budú vyhotovené len v písomnej forme a po vzájomnej dohode zmluvných strán. 

5. Ak je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatným alebo nevymáhateľným, platnosť alebo vymáhateľnosť 

ostatných ustanovení tým zostane nedotknutá, zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto neplatné či nevymáhateľné 

ustanovenie platným a vymáhateľným ustanovením, ktoré čo možno najlepšie zaručí sledovaný účel. 

6. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch s povahou originálu, pričom objednávateľ aj poskytovateľ služieb dostanú po jednom 

vyhotovení. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju  bez akéhokoľvek nátlaku a 

teda slobodne podpísali. 

8. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo Veľkom Krtíši________ dňa _31.01.2022_____    Vo Veľkom Krtíši_______ dňa__31.01.2022_____ 

 

 

_________________________________________    _________________________________________ 

Mgr. Edita Cíffery       Mgr. Art Marek Mišiak 

poskytovateľ        objednávateľ 


