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Zmluva o poskytovaní služieb IT  
č. 13/U/2020 

uzavretá 
v zmysle podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

 
 

I. 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ: Bytový podnik Piešťany, s.r.o. 
 sídlo: Školská 19, 921 01 Piešťany 
 štatutárny orgán: Ing. Viliam Hubinský, CSc., konateľ 
 IČO: 36 232 700 
 IČ DPH:  SK2020170031 
 Bankové spojenie:  

IBAN:  
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava 
 oddiel: Sro, vložka č.: 11528/T 
 (ďalej objednávateľ) 
 
a 
 
Poskytovateľ: tnsoft s.r.o. 
 sídlo: Švermova 1630/30, 911 01 Trenčín 
 štatutárny orgán: Ján Sládek, konateľ 
 IČO: 47 002 956 
 DIČ: 2023702505 
  Bankové spojenie:  
  IBAN:  
  Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel 

Sro, vložka č.  27662/R 
  (ďalej poskytovateľ) 
 
 

II. 
Predmet zmluvy 

 

2.1.  Poskytovateľ sa zaväzuje v rozsahu a za podmienok dojednaných touto zmluvou 
zabezpečovať pre objednávateľa nasledovné činnosti a služby: 

 správa serverov a pracovných staníc 

 správa LAN a WAN sieťových prvkov 

 antivírusové riešenia ochrany IT zariadení 

 zálohovanie údajov pracovných staníc a servra 

 poradenstvo pri nákupe IT a kancelárskej techniky 

 technická podpora a správa systému ANASOFT (DOMUS, FINUS, Teplo) 
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 komunikácia, poradenstvo a spolupráca s dodávateľskými firmami v oblasti IT, 
telekomunikácií prípadne iných oblastí s tým spojených 

 
III. 

Doba a miesto plnenia 
 

3.1. Služby podľa tejto zmluvy budú vykonávané na diaľku a/alebo priamo v sídle 
objednávateľa. 
 
3.2. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť zásah kvalifikovaného servisného technika na 
mieste, telefonicky alebo pomocou iných prostriedkov informačno-komunikačných 
technológií pri stavoch ohrozujúcich prevádzkyschopnosť systému v pracovné dni 
objednávateľa do 24 hodín od telefonického, písomného alebo osobného upozornenia na 
tento stav a to na telefónnom čísle HOTLINE: +421 0905 758 138, alebo mailom na adrese: 
sladek@tnsoft.sk. 
 

IV. 
Všeobecné podmienky zmluvy 

 
4.1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť pre poskytovateľa vstup do budovy, alebo iných 
priestorov a prístup k výpočtovej technike spravidla v pracovných dňoch objednávateľa a to 
za prítomnosti pracovníka objednávateľa, ktorý službu objednal. Vo výnimočných prípadoch 
je po vzájomnej dohode možné vykonávať práce i mimo pracovnej doby objednávateľa.  
 
4.2. Poskytovateľ sa  zaväzuje, že vynaloží maximálne úsilie na vyriešenie požiadaviek 
objednávateľa v čo najkratšom čase. Lehota na vyriešenie požiadavky je stanovená na 
základe obhliadky servisným technikom po dohode s objednávateľom. 
 
4.3. Poskytovateľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach dôverného 
charakteru, s ktorým sa u objednávateľa počas plnení zmluvy oboznámil. Poskytovateľ je 
povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách aj po zániku platnosti 
tejto zmluvy. 
 

V. 
Doba platnosti zmluvy 

 
5.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú 6 mesiacov, s platnosťou od 03.11.2020.  
 
5.2. Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou bez udania 
dôvodu s výpovednou lehotou 2 mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.  
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VI. 
Platobné podmienky 

 
6.1. Odmena za poskytnuté služby je vo výške 1 200 €/mesiac, (slovom tisíc dvesto 
eur/mesiac). 
 
6.2. Odmena je splatná do 14. dňa nasledujúceho mesiaca na základe mesačnej faktúry, 
daňového dokladu vyhotoveného poskytovateľom, ktorej súčasťou bude výkaz 
uskutočnených prác.  
 
6.3. Odmena za poskytnuté služby zahŕňa všetky nevyhnutné a účelne vynaložené náklady 
vzniknuté pri výkone služby poskytovateľa podľa tejto zmluvy. 
 
6.4. Daňový doklad – faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené v ust.  § 71 ods. 2,   
zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov. Objednávateľ 
je oprávnený vrátiť na prepracovanie zhotoviteľovi bez úhrady faktúru, ktorá nemá 
náležitosti daňového dokladu, alebo má iné závady v obsahu s uvedeným dôvodu vrátenia.  
V tomto prípade sa prerušuje plynutie lehoty splatnosti a nová lehota začne plynúť dňom 
doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.    

6.5. Poskytovateľ nie je platiteľom DPH. 
 

VII. 
Sankcie 

 
7.1. Zhotoviteľ má nárok na úrok z omeškania podľa nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., 
ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka., ak je objednávateľ 
v omeškaní so zaplatením oprávnene fakturovanej služby. 
 
7.2. Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z hodnoty 
poskytnutej služby za každý deň omeškania, ak je poskytovateľ v omeškaní  s poskytnutím 
služby.  
 

VIII. 
Záverečné ustanovenia 

 
8.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a 
účinnosť nadobúda 03.11.2020, nasledujúci deň po jej zverejnení v zmysle ust. § 47a ods. 1 
Občianskeho zákonníka na webovom sídle objednávateľa. 
 
8.2. Táto zmluva bola spísaná a uzavretá na základe slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne 
prejavenej vôle prenajímateľa a nájomcu, ktorí ju po prečítaní a schválení na znaku súhlasu 
s jej obsahom vlastnoručne podpísali. 
 
8.3. Na právne vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa v plnom 
rozsahu vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 
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8.4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých obidve zmluvné strany 
obdržia dva rovnopisy. 
 
Príloha č. 1 cenová ponuka zo dňa 28. 10. 2020 
 
Piešťany, dňa 02. 11. 2020 
 
 

                
 
                           Objednávateľ 
 

Bytový podnik Piešťany, s.r.o. 
 
 
 
 
 

podpísané 
 

 
____________________________ 

Ing. Viliam Hubinský, CSc. 
konateľ 

                           Poskytovateľ 
 

tnsoft s.r.o. 
 
 
 
 
 

podpísané 
 
 

____________________________ 
 Ján Sládek 

konateľ 
 

 


