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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI  
INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ  

 

 
vyhotovená v zmysle ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení, uzavretá medzi týmito zmluvnými 

stranami: 
 
Objednávateľ: Obec Ihľany v zastúp. Jánom Turekom, starosta obce   

Obecný úrad č. 94, 059 94 

Bankové spojenie: VÚB banka a.s.  
č. účtu: č. ú.: SK10 0200 0000 0000 2912 2562 

IČO: 00326241 

DIČ: 2020697162 tel. 

č.:  
e-mail: ocuihlany@gmail.com  
(ďalej len „objednávateľ") 

 
a 

 
Poskytovateľ: Milan Zeman 

Partizánska 705/39 

05801 Poprad 

IČO: 14280191 

DIČ: 1022670583  
(ďalej len „poskytovateľ") 

 
 
 

Článok I  
Predmet zmluvy  

1) Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi služby, bližšie určené v ods. 2 tohto článku, (ďalej len 
„služby"), a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť mu za poskytnuté služby dohodnutú odplatu.   

2) Službami podľa ods. 1 sa rozumejú:   
1) Servis, údržba a správa TV rozvodov,   
2) iné služby a činnosti podľa požiadaviek objednávateľa v súlade s predmetom činnosti poskytovateľa.  

 

 
 
3) Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby podľa tohto článku v rozsahu a za podmienok uvedených a 

odsúhlasených oboma zmluvnými stranami v rozsahu popisu služieb.  
 
Popis rozsahu služieb: 
 

Na základe tejto zmluvy, v rámci plnenia predmetu zmluvy sa dodávateľ zaväzuje pre objednávateľa vykonávať: 

a) Zabezpečenie funkčnosti vonkajších a vnútorných chrbticových TV rozvodov a spoločnej TV antény počas 

doby platnosti tejto zmluvy tak, aby bolo zabezpečené šírenie základných TV signálov,  

b) Vykonávanie preventívnej technickej kontroly spoločnej TV antény s nastavením úrovne signálu. 

c) Poskytovanie služieb pri príprave informačného kanála (TV),  

 

 

 
Článok II  

 

Objednávanie poskytovanie 

služieb  
1) Poskytovanie služieb medzi zmluvnými stranami bude uskutočňované postupne podľa popisu rozsahu služieb 

uvedených v článku I. tejto zmluvy.  
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2) Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ oznámi poskytovateľovi požiadavku na poskytnutie služieb 

okamžite po zistení poruchy a poskytovateľ nastúpi na odstránenie závady v termíne dohodnutom obidvoma 

zmluvnými stranami pri oznámení poruchy objednávateľom. Požiadavka na poskytnutie služieb sa oznámi 

telefonicky, alebo e-mailom na telefonický alebo e-mailový kontakt uvedený v kontaktných údajoch 

poskytovateľa na začiatku tejto zmluvy.  
 
3) Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť podmienky pre prijímanie telefonátov alebo e-mailových oznámení podľa 

tohto článku, každý kalendárny deň.  

 
Článok III  

Povinnosti poskytovateľa a objednávateľa 

  
a) poskytovateľ sa zaväzuje najmä počas celej doby viazanosti touto zmluvou zabezpečovať vykonávať správu a 

údržbu odborným spôsobom podľa platných predpisov a noriem Slovenskej republiky,  

s ohľadom na technický stav príslušných TV rozvodov, 

b) zmluvné strany sa zaväzujú v priebehu platnosti zmluvy poskytnúť si vzájomnú súčinnosť pri realizácií jej 

predmetu plnenia.  
c) Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť podmienky pre poskytovateľa zabezpečením 

možnosti trvalého prístupu poskytovateľa k vnútorným a vonkajším TV rozvodom 
d) nezverejniť a ani nezneužívať interné dáta a informácie objednávateľa rešpektujúc 

pritom ochranu osobných údajov objednávateľa,  
 
 

 

Článok IV  
Odplata a platobné podmienky 

 
 
1) Zmluvné strany sa dohodli na mesačnej paušálnej odmene za poskytnuté servisné služby podľa tejto zmluvy, a to 

vo výške 50,- EUR (slovom päťdesiat) bez DPH.  

 

2) Odplata podľa ods.l tohto článku je splatná na základe jednotlivej faktúry poskytovateľa. Splatnosť faktúry podľa 

predchádzajúcej vety je na základe dohody zmluvných strán, do 15. kalendárnych dní od jej doručenia 

objednávateľovi, a to prostredníctvom banky na vyššie uvedený účet poskytovateľa.  

 
 
 

Článok V  
Trvanie zmluvy 

1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, počínajúc dňom 1. 1.2016 
 
2) Zmluvný vzťah založený touto zmluvou, možno pred dobou podľa ods.l tohto článku skončiť len písomnou 

dohodou zmluvných strán.  
 
 
 

 
Článok VI 

Jednostranné odstúpenie od zmluvy  
1) Jednostranné odstúpenie od zmluvy je možné len v prípade, že jedna zo zmluvných strán si neplní povinnosti 

vyplývajúce z tejto zmluvy a je druhou stranou dva krát po sebe vyzvaná na zjednanie nápravy, a v stanovenom 

termíne tak neučiní.   
2) Pokiaľ odstúpi od zmluvy poskytovateľ podľa ods. 1 tohto článku:   

a) Poskytovateľ písomne oznámi objednávateľovi odstúpenie od zmluvy.  
 

b) Objednávateľ uhradí poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku mesačného paušálu do 15. 
kalendárnych dní odo dňa písomného dokladu o odstúpení od zmluvy.   

3) Pokiaľ odstúpi od zmluvy objednávateľ podľa ods.l tohto článku:   
a) Objednávateľ písomne oznámi poskytovateľovi odstúpenie od zmluvy.  

 
b) Poskytovateľ musí zabezpečiť plnenie zmluvy ešte 2 mesiace odo dňa písomného dokladu o 

odstúpení od zmluvy.  
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Článok VII 

Zodpovednosť za škodu 
 
 

 
1) Poskytovateľ, znáša nebezpečenstvo škody na zverenom majetku počas realizovania služieb vyplývajúcich z 

tejto zmluvy. V čase svojej neprítomnosti za škody nenesie žiadnu zodpovednosť.   
2) Poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené treťou stranou.  
 
3) Poskytovateľ nie je zodpovedný za obsah webových stránok, ani za pravdivosť a aktuálnosť informácií na nich 

zobrazených, túto zodpovednosť nesie objednávateľ.  
 
 
 

Článok VIII 
Záverečné ustanovenia  

1) Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán.  
 
2) Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia Obchodným zákonníkom a 

ostatnými právnym predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy 

je Príloha č.l - Popis rozsahu služieb.  
 
3) Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou predovšetkým 

dohodou.  
 
4) Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté ostatné 

ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie nahradiť novým, 

zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu.   
5) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.  
 
6) Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán dostane jedno 

vyhotovenie.  
 
7) Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, a že táto zmluva, tak ako bola 

vyhotovená, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, na 

dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.  

 
V Ihľanoch 1.1.2016 
 
 
 
 
 
 

 
                  

               

.................................                                .................................... 
Ján Turek,    

starosta obce                              Milan Zeman 

objednávateľ                             poskytovateľ 
 
 
 
 
 
 


