
Zmluva o dielo / Servisná zmluva 

podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka  

 
 

I. Zmluvné strany 

  
Objednávateľ:  

 Obec Ostrov 
Ostrov 315 
922 01  Ostrov 

 IČO: 00312827 
 IČO: 2020530941 
 

Zhotoviteľ :  
  center.sk, s.r.o 
  Vodárenská 90 
  921 01 Piešťany 
  IČO: 36719765 
  IČ-DPH: SK2022295858 
 

II. Predmet plnenia 

  
Predmetom zmluvy je zabezpečiť podmienky pre poskytovanie softwarových (ďalej iba SW) a hardwarových (ďalej iba HW) služieb v 
oblasti prevádzky, údržby, ochrany SW a HW na pracovisku objednávateľa. 

 
III. Povinnosti zhotoviteľa 

 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa nasledovné práce a služby :  

 

a)  poskytovať objednávateľovi poradenstvo, konzultačné služby a zabezpečovať operatívnu údržbu HW a 
SW na základe cenovej ponuky a to osobne a formou online telefonického poradenstva na telefónnom  čísle 0915 799 809, 
Skype: center.sk-harajka alebo na e-mail adrese info@center.sk 
b)  uskutočňovať kontrolu funkčnosti PC techniky na objednávku vrátane periférií, sieťového okruhu  

 c)  dodávať objednávateľovi PC príslušenstvo a spotrebný materiál, vrátane tonerov a atramentových náplní do tlačiarní 
prevádzkovaných objednávateľom, na základe písomných objednávok 
 

IV. Povinnosti objednávateľa 
 
Objednávateľ sa zaväzuje: 
  

a)  včas predkladať požiadavky, v ktorých bude špecifikovať obsah, rozsah a miesto výkonu požadovaných služieb  

 b)  operatívne poskytovať zhotoviteľovi všetky informácie potrebné  pre vykonanie  prác podľa tejto zmluvy  

 c)  umožniť pracovníkom zhotoviteľa prístup na predmetné pracovisko  a ostatné  pracoviská, kde bude zhotoviteľ vykonávať 
svoje povinnosti podľa tejto zmluvy  

  

  
V. Lehota plnenia 

 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať jednotlivé úlohy po dobu platnosti tejto zmluvy, t.j. od 17.12.2014, na dobu neurčitú s výpovednou 
lehotou 1 mesiac 
Štandardné servisné zásahy sú do 24 hodín, pohotovostné zásahy sú do 6 hodín a v prípade, že je to možné, tak v ešte kratšom čase.  
 

VI. Cena dodávky 

  
Ceny prác sú stanovené na základe odsúhlasenej cenovej ponuky, tj. servisné práce za každú začatú hodinu 18,00 EUR s DPH. 
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VII. Platba 

 

Jednotlivé mesačné úhrady za všetky tovary a služby poskytované podľa tejto zmluvy bude zhotoviteľ faktúrovať  
objednávateľovi raz mesačne, v prípade menších objednávok min. raz kvartálne. 
Objednávateľ bude uhrádzať faktúry na jeho účet č. 2627146168/1100 TatraBanka Piešťany. 
Splatnosť faktúr je vždy do 15 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. 
Úrok z omeškania sa bude posudzovať v zmysle § 369 a 502 OBZ z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania  
nasledujúci po dni splatnosti. 
 
IX. Záverečné ustanovenia 
  
Túto zmluvu možno meniť len písomným dodatkom potvrdeným oboma zmluvnými stranami. Zmluva je vyhotovená v 2  
exemplároch, pričom 1 je pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa. 
 
V Ostrove, dňa:  17.12.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ............................................                                                                    ................................................... 
      za zhotoviteľa             za objednávateľa 


