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Zmluva o dielo 
č. SH2018060301 

 (ďalej len „zmluva“) 
uzavretá podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 
 

Článok 1. 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
1.1. Objednávateľ:  CPPPaP Levoča 
  Sídlo:    Ružová 91/1, 054 01 Levoča 

Štatutárny zástupca : Mgr.Katarína Vozárová, riaditeľka  
IČO:     37945068 
DIČ:     2021932187 
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
Číslo účtu (IBAN):  SK64 8180 0000 0070 0020 0645 
(ďalej len „objednávateľ“) 

 
1.2. Zhotoviteľ:   Ing. Peter Chalupecký – SystemHouse 

Sídlo:    Košická 67/3, 054 01 Levoča 
Štatutárny zástupca:  Ing. Peter Chalupecký 

 IČO:    34802665 
 DIČ:    1020026722 
 IČ DPH:   SK1020026722 
 Bankové spojenie:  Československá obchodná banka, a.s. 
 Číslo účtu (IBAN):  SK89 7500 0000 0040 1189 0799 
 BIC:    CEKOSKBX 

Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Poprad, č. živnostenského registra: 
704-8008 

 
 (ďalej len „zhotoviteľ“)  
 

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná 
strana“) 

 

 
Článok 2. 

PREDMET ZMLUVY  
 
2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať správu a servis zariadení uvedených v bode 2.3 tejto 

zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje za zhotovené dielo zaplatiť podľa podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve. 

 
2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v nasledovnom rozsahu: 

a) Telefonická poradenská služba poskytovaná v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 
16:00 hod. na podporu prevádzky zariadení uvedených v bode 2.3 tejto zmluvy. 
Telefonická poradenská služba bude poskytovaná na telefónnych číslach: 053 
4511653 a 0905 560926. 

b) Diaľková servisná podpora prostredníctvom siete Internet v rámci ktorej servisný 
technik pomáha pri riešení technických problémov súvisiacich s prevádzkou zariadení 
uvedených v bode 2.3 tejto zmluvy. Službu je možné poskytovať len na zariadeniach, 
ktoré sú v danom čase dostupné prostredníctvom siete Internet. 

c) Servisné práce súvisiace s odstránením porúch na zariadeniach uvedených v bode 
2.3 tejto zmluvy. 
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2.3. Servisné činnosti sa vzťahujú na nasledujúce zariadenia: 
 - 1 ks Server HP ML310eGen8 
 - 1 ks ADSL router 
 - 2 ks WiFi AP 

 
 

Článok 3. 
ROZSAH ZMLUVY  

 
3.1. Telefonická poradenská služba uvedená v bode 2.2 a) v rozsahu: 

 servisná telefonická podpora v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:00 hod.. 

 telefónne čísla: 053 4511653, 0905 560926 
 

3.2. Diaľková servisná podpora prostredníctvom siete Internet uvedená v bode 2.2 b) 
v rozsahu: 

 diaľková diagnostika, prevádzková údržba zariadení a podpora používateľov 
prostredníctvom siete Internet 

Poznámka: službu je možné poskytovať len na zariadeniach v danom čase dostupných 
prostredníctvom siete Internet. 

  
3.3 Servisné práce súvisiace s odstraňovaním porúch podľa bodu 2.2 c) v rozsahu: 

 servisné práce na zariadeniach uvedených v bode 2.3 tejto zmluvy 
 

 
Článok 4. 

TERMÍN A MIESTO PLNENIA 
 
4.1 Podporné servisné činnosti podľa bodov 2.2 a) a 2.2 b) budú vykonávané priebežne podľa 

potreby a v rozsahu maximálne 2 hodiny mesačne. 
 
4.2 Servisné práce súvisiace s opravami podľa bodu 2.2 c) budú vykonávané na základe 

telefonickej objednávky, alebo písomnej objednávky vystavenej objednávateľom v termíne 
podľa dohody zmluvných strán. 

 
4.3 Miesto plnenia zmluvy je na adrese: CPPPaP Levoča, Ružová 91/1,054 01 Levoča 
 

 
 

Článok 5. 
CENA ZA DIELO 

 
5.1. Cena za dielo podľa článku 2 bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona 

č.18/1996 Zb. o cenách nasledovne: 
  

a) za podporné servisné činnosti uvedené v bodoch 2.2 a) a 2.2 b) zaplatí objednávateľ sumu 
600,- EUR ročne. 

 
b) Cena za servisné práce spojené s odstraňovaním porúch podľa bodu 2.2 c) je stanovená 

nasledovne: 
- za práce vykonané v pracovnom čase (8:00 hod – 16:00 hod) 25 EUR /hod. 
- za práce vykonané mimo pracovný čas a počas sviatkov 35 EUR/hod. 
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5.2 Cena za náhradné diely a iný materiál je stanovená na základe cenníkov zhotoviteľa 

platných v čase dodania. 
 
5.3 Všetky uvedené ceny sú bez DPH. 
 
 

 
Článok 6. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 
 
6.1 Celková cena 600 EUR za servisné činnosti podľa bodov 2.2 a) a 2.2 b) bude fakturovaná 

zhotoviteľom mesačne vo výške 1/12 z celkovej ročnej ceny ( t.j. 50 EUR bez DPH) vždy 
ku 1. dňu v mesiaci. 

 
6.2 V prípade servisných prác podľa bodu 2.2 c), alebo iných prác nad rozsah tejto zmluvy je 

podkladom pre vystavenie faktúry telefonická objednávka, alebo písomná objednávka 
vystavená objednávateľom. 

 
6.3 Splatnosť daňových dokladov je 14 dní od dátumu doručenia faktúry objednávateľovi. 
 
 

 
 
 

Článok 7. 
ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY Z OMEŠKANIA 

 
7.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený uplatniť si u 

objednávateľa nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za 
každý deň omeškania. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že žiadne iné sankcie voči objednávateľovi 
v prípade omeškania objednávateľa podľa predchádzajúcej vety tohto odseku zmluvy 
neuplatní. 

 
7.2 Ak je objednávateľ v omeškaní so zaplatením ktorejkoľvek faktúry o viac ako tridsať (30) 

dní a ani napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zhotoviteľa objednávateľ ani 
v dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní, svoju povinnosť nesplnil, 
zhotoviteľ je oprávnený pozastaviť plnenie zmluvy až do úplného uhradenia všetkých 
pohľadávok, alebo aj od zmluvy odstúpiť. Zmluva zaniká dňom doručenia písomného 
odstúpenia objednávateľovi. Zánikom zmluvy nezaniká povinnosť objednávateľa zaplatiť 
faktúry za tovar a služby dodané do okamihu zániku zmluvy. 

 
 
 

Článok 8. 
OSTATNÉ DOHODY 

 
8.1 Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť bezproblémový vstup servisných pracovníkov 

dodávateľa až po zariadenie špecifikované v bode 2.3.  
 
8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne vykonať všetky práce s prihliadnutím na prevádzku objektu 

a dodržaním všetkých právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej 
republiky týkajúcich sa BOZP ako aj ochrany pred požiarmi s cieľom predchádzať 



4 

 

pracovným úrazom, prevádzkovým nehodám, haváriám, požiarom ako aj iným 
mimoriadnym udalostiam na úseku BOZP a PO 

 
8.3 Zhotoviteľ si vyhradzuje právo zasahovať do zariadení uvedených v bode 2.3 podľa 

vlastného uváženia z dôvodu zabezpečenia ich bezporuchovej prevádzky. 
 
8.4 Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené na zariadeniach uvedených v bode 

2.3 akýmkoľvek zásahom inými osobami. 
 
8.5 V prípade, že je potrebné objednať ďalší materiál, alebo práce mimo rozsah zmluvy, 

objednávateľ po dohode so zhotoviteľom vyhotoví objednávku na práce vykonané pri 
odstránení poruchy a na materiál použitý pri odstránení poruchy a doručí objednávku 
zhotoviteľovi. 

 
8.6 Zhotoviteľ poskytuje na práce a materiál použitý pri servisnom zásahu záruku v trvaní 12 

mesiacov. Pokiaľ bude záruka poskytovaná výrobcom materiálu dlhšia, uplatní sa na 
materiál záručná doba poskytovaná jeho výrobcom. 

 
8.8 Hlásenia o poruchách a objednávky doručuje objednávateľ na adresu zhotoviteľa 

poštou,emailom, telefonicky alebo faxom. Kontaktné údaje: 
 
 Ing.Peter Chalupecký-SystemHouse 

Košická 67/3 
054 01 Levoča 
 
Tel.: 053 4511653 
Fax: 053 2021358 
Mobil: 0905 560926 
e-mail: info@systemhouse.sk  

 
 

 
Článok 9. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
9.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť v 

zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení, teda dňom nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

 
9.2 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
 
9.3 Platnosť zmluvy môže byť ukončená: 
 -   uplynutím doby platnosti zmluvy 
 -   dohodou zmluvných strán 
 - písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany s výpovednou lehotou jeden mesiac. 

Výpovedná lehota začína plynúť od 1. dňa mesiaca, ktorý nasleduje po doručení 
výpovede. 

 
9.4 Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť menené, doplňované, resp. rušené iba 

písomnou formou po dohode obidvoch zmluvných strán formou písomných dodatkov, ktoré 
budú platné, ak budú podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. 
Všetky zmeny tejto zmluvy, uvedené v dodatkoch, budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto 
zmluvy.  
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9.5 Ostatné právne vzťahy, výslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 
9.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť 

jednaním o možnej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi 
zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy sa riadia slovenským právnym poriadkom. 
Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie 
vecne a miestne príslušnému súdu podľa sídla odporcu. 
 

9.7 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jedno 
vyhotovenie. Každé vyhotovenie má platnosť originálu. 
 

9.8 Objednávateľ dáva zhotoviteľovi výslovný písomný súhlas so spracovaním jeho osobných 
údajov, ktoré mu v súvislosti s uzatvorenou zmluvou poskytol.  
 

9.9 V prípade, že sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy vzhľadom na neskoršiu legislatívnu 
zmenu alebo z akéhokoľvek iného dôvodu stane právne neúčinné alebo neplatné, 
uvedené nemá za následok neplatnosť celej zmluvy. 
 

9.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. 

 
 
 
V Levoči, dňa:.................   V Levoči, dňa:.......................... 
 
 
 
Za objednávateľa:       Za zhotoviteľa: 
CPPPaP Levoča      Ing.Peter Chalupecký - SystemHouse 
 
 
 
 
 
 
....................................................    ..................................................... 
Mgr.Katarína Vozárová     Ing. Peter Chalupecký  
 
 


