
 
 
 

ZMLUVA  O POSKYTNUTÍ  SLUŽBY  č. 32-6/2014 
 
 

Čl. I. ZMLUVNÉ  STRANY 
 
 
 

1.1. Objednávateľ:               Obec  ŠTIAVNIK 
   Obecný úrad 

013 55  Štiavnik 1350 
V zastúpení štatutárneho zástupcu: Ing. Štefan Vároš, starosta obce 
IČO:      00 321 672 
Bankové spojenie:    Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava 

  
         Číslo účtu:    SK27 0200 0000 0000 2332 2432 
                                                                       BIC:  SUBASKBX 

 
Oprávnený rokovať vo  veciach 

- zmluvných:    Ing. Štefan Vároš, starosta obce 
- technických:    Ing. Štefan Vároš, starosta obce 

Telefón:                                                041/ 5583 007,  041/ 5583 115 
 
 

1.2. Poskytovateľ - obchodné meno: PEGO Slovakia, s.r.o. 
Sídlo:     Sládkovičova 2545, 017 01 Považská Bystrica 
Štatutárny zástupca:   Peter Gorek, konateľ 
Právna forma:    spoločnosť s ručením obmedzeným 
Označenie registra:   obchodný register Okresného súdu Trenčín 
Číslo zápisu:    oddiel Sro, vložka č. 14378/R 
V zastúpení 

- osoba oprávnená na rokovanie: Peter Gorek 
- vo veciach technických           :       Ján Hodoník 

IČO:     36 333 123 
IČ DPH:     SK2021783544 
DIČ:                                                      2021783544 
Bankové spojenie:   Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava 

         Číslo účtu:    SK85 0200 0000 0031 3801 5153 
                                                                       BIC:  SUBASKBX 
         Číslo telefónu:    0918 939 939 
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Čl. II. 

OSOBITNÉ  USTANOVENIE 

2.1   Obec ŠTIAVNIK, Obecný úrad Štiavnik je verejným obstarávateľom. Zmluvné strany nemôžu 
označiť údaje uvedené v tejto zmluve ako dôverné. 
2.2    Zmenu poverených osôb, alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným 
listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy. 
2.3.  Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v súlade s výsledkom verejného obstarávania evidovanej 
pod číslom 32-6/2014.        

 
Čl. III. 

PREDMET A MIESTO  PLNENIA 
 
3.1 Predmetom  plnenia sú počítačové a súvisiace služby v obci Štiavnik, ktoré zahŕňajú:  
servis počítačov, servis počítačovej siete (aj jej prípadné rozšírenie) ako aj opravu, dohľad počítačovej 
siete, pozáručný servis, údržbu a opravu kancelárskych strojov a tlačiarní. Servis zahŕňa inštaláciu 
a opravu softwaru, hardwaru, pravidelnú mesačnú údržbu serverov. 
Nákup nevyhnutného tovaru potrebného na opravu, respektíve nákup softwaru, hardwaru musí byť 
vopred schválený starostom obce a bude k cene pripočítaný na základe dodacích listov od dodávateľa, 
ktoré budú súčasťou faktúry. 
3.2  Poskytovateľ je povinný poskytovať služby odborne a kvalitne a za podmienok uvedených 
v tejto zmluve v súlade s platnými STN a v súlade s cenovou ponukou. 
3.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že servisné úkony zo strany poskytovateľa prevezme a zaplatí 
dohodnutú cenu podľa článku V tejto zmluvy. 

 
Článok IV. 

TERMÍN  POSKYTOVANIA  SLUŽBY 
4.1    Poskytovateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi Slovenskej republiky a na svoje náklady  vykonávať služby v zmysle čl. III  tejto 
zmluvy nasledovne:  
termín začatia poskytovania  služby:   01.12.2014   
termín ukončenia poskytovania služby:           30.11.2018 
 
 

Článok  V. 
CENA SLUŽBY 

 
5.1 Cena služby je stanovená ako maximálna cena za každú, čo i započatú hodinu výkonu prác 
servisného technika v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 
predpisov, v súlade s predloženou cenovou ponukou a to:  
 
Cena bez DPH     10,00  €                     
DPH 20 %          2,00  €                                           
Cena s DPH                                                   12,00  €       
                           
5.2      Cena zahŕňa všetky náklady spojené s predmetom zmluvy. 
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5.3     Nákup nevyhnutného tovaru potrebného na opravu, respektíve nákup softwaru, hardwaru musí 
byť vopred schválený starostom obce a bude k cene pripočítaný na základe dodacích listov od 
dodávateľa, ktoré budú súčasťou faktúry, alebo bude predmetom verejného obstarávania obcou. 
 
 
 
                                                                     Článok  VI. 

NAHLASOVANIE SERVISNÝCH PRÁC 
 
6.1 Objednávateľom zadané servisné práce musí začať poskytovateľ vykonávať v pracovných 
dňoch najneskôr do 24 hodín od nahlásenia objednávateľom. Nahlasovanie servisných prác je 
dohodnuté v pracovných dňoch na telefónnych číslach 0918 939 939, 0918 677 561. 
6.2 Osoba oprávnená objednať servisný zásah je starosta obce Ing. Štefan Vároš. Táto osoba je 
kompetentná prevziať servisné práce vykonané u odjednávateľa a potvrdiť ich svojím podpisom na 
servisnom liste dodávateľa. 
 
 
 

Článok VII. 
PLATOBNÉ  PODMIENKY  A FAKTURÁCIA 

 
7.1    Poskytnuté služby budú vyfakturované na základe servisného listu podľa  vykonaných  
servisných prác. Ak má servisný list vady, vráti ho objednávateľ poskytovateľovi na prepracovanie, 
ktorý je povinný ho opraviť a bezodkladne doručiť. 
7.2       Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Prílohou 
faktúry bude potvrdený servisný list o vykonaní servisných prác objednávateľom. 
7.3      Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude poskytovateľ 
predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie  a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu. 
7.4      Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje náležitosti podľa 
bodu 7.2 tejto zmluvy, alebo ak sú v nej fakturované nevykonané servisné práce, resp. má iné formálne 
alebo obsahové nedostatky. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová 
lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry. 
7.5  Poskytovateľ zašle faktúru na adresu: Obec  ŠTIAVNIK, Obecný úrad, 013 55  Štiavnik 1350. 
 
 
 

Článok VIII. 
ZÁRUČNÁ  DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA  VADY 

 
8.1 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať predmet plnenia uvedený v článku III tejto zmluvy 
v súlade s jej podmienkami a platnými STN. Poskytovateľ na vykonané servisné práce poskytuje 
záruku  6  mesiacov odo dňa ich odovzdania objednávateľovi. Na vady na dodanom tovare sa vzťahuje 
záruka výrobcu. Záruka sa nevzťahuje na inštalovaný softvér. 
8.2 Záručná doba začína plynúť dňom vykonania servisných prác. 
8.3 Objednávateľ je povinný umožniť poskytovateľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady 
zistené počas záruky odstraňovať. 
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8.4 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba ich odstránenia  bude dohodnutá 
v reklamačnom konaní. 
8.5 Ak poskytovateľ neodstráni zistené závady v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť 
objednávateľ na náklady poskytovateľa.  
 
 
 
 

Článok IX. 
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 
9.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť poskytovateľovi v dohodnutom čase  plnenia predmetu tejto 
zmluvy  za účelom vykonávania potrebných servisných prác.  
9.2 Poskytovateľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len 
BOZP). 
9.3  Prevzatie servisných prác oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia svojím podpisom v  
servisnom liste.  
 
 

Článok X.  
SANKCIE 

 
10.1  Objednávateľ uhradí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý i začatý deň omeškania  
omeškania po lehote splatnosti faktúry z neuhradenej sumy. 
10.2  Poskytovateľ uhradí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý i začatý deň omeškania 
servisných prác (podľa článku VI tejto zmluvy) z fakturovanej ceny. 
10.2 Uplatnenie zmluvných sankcií  bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane 
do 14 dní odo dňa jej uplatnenia. 
 
 
 

Článok XI. 
OSTATNÉ  USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY 

 
11.1   Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy: 
- ak poskytovateľ z vlastnej viny nedodržiava požadovanú kvalitu služby a vady, zistené 

objednávateľom  neodstráni v dohodnutých termínoch,  
- ak poskytovateľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny vykonania servisných prác, 

dohodnuté zmluvnými stranami, 
- ak na poskytovateľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii. 
11.2 Poskytovateľ je taktiež oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné 
podmienky a tým poskytovateľovi znemožňuje vykonávanie servisných prác. 
11.3   Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený 
dôvod, pre ktorý sa od zmluvy odstupuje.  
11.4   Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana od tejto 
zmluvy odstúpiť a požadovať náhradu škody, ktorá jej vznikla. 
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11.5   Zmluva zaniká dohodou zmluvných strán alebo uplynutím 3-mesačnej výpovednej lehoty, ktorá 
začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení výpovede. 

 
 

 
 

Článok XII. 
ZÁVEREČNÉ   USTANOVENIA 

 
12.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu zmluvných strán s celým jej obsahom, jej potvrdením 
a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 
12.2 Zmeny k tejto zmluve je možné vykonávať iba formou písomného dodatku, ktorý bude  
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
12.3 Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce  
ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a súvisiacimi platnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 
12.4 Zmluva je vyhotovená v dvoch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží jeden výtlačok a 
poskytovateľ jeden výtlačok. 
12.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť po dni zverejnenia 
na web. sídle obce. 
 
 
 
 
 
 Za objednávateľa:                                                          Za dodávateľa: 
 

 

 

 V Štiavniku, dňa 2.4.2014            V Považskej Bystrici, dňa 31.3.20104 
 

 

 

 

 

_________________________                     _________________________ 

Ing. Štefan Vároš                                                                     Peter Gorek                                    
    starosta obce                                                                         s  konateľ 


