
Z M L U V A č. 15/2020 
o vykonávaní údržby a opráv počítačov a počítačovej siete 

 

 

I. 
Zmluvné strany: 

Objednávateľ:  

Stredná  odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 

zastúpená:  Ing. Ľubomírom Schvarcom – riaditeľom školy 

Predmestská 82 

010 01 Žilina 

IČO:   162 558 

DIČ:   20 20 670 212 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

číslo účtu: SK77 8180 0000 0070 0048 2099 

 

a 

 

Dodávateľ: 

Jozef Hudec – TUS, servis výpočtovej techniky,  

Borová 3175/1 

010 07 Žilina 

Prevádzka: Veľký diel 3323, 010 08 Žilina 

IČO:   34500332 

DIČ:   SK 1020537177 

Bankové spojenie: TATRA  BANKA 

J. Milca, 010 01 Žilina 

číslo účtu: 2620150287/1100 

 

 

II. 

Predmet zmluvy 

 

Vykonávateľ údržby a opráv počítačov a počítačovej siete sa zaväzuje vykonávať nasledovné 

práce: 

- Inštalácia software 

- Správa a údržba serverov 

- Poradenská činnosť v oblasti software a hardware 

- Obchodná činnosť v mene objednávateľa 

 

 

III. 

Rozsah prác 

 

Rozsah vykonaných prác v jednotlivých mesiacoch bude priebežne formou ústnej dohody 

určovať objednávateľ, a to podľa potreby ich vykonania v prevádzkových priestoroch 

objednávateľa. Dodávateľ nie je oprávnený poveriť vykonaním dohodnutých prác inú osobu. 

 

 



 

IV. 

Miesto vykonania prác 

 

Dodávateľ bude vykonávať dohodnuté práce pre objednávateľa v prevádzkových priestoroch 

objednávateľa. Takto určené miesto výkonu prác je možné meniť ústnou dohodou účastníkov. 

 

 

V.  

Cena za vykonané práce 

 

Cena za vykonanú prácu je stanovená dohodou a to hodnotou  250,00 EUR a DPH 20 %  

50,00 EUR. 

Celková hodnota za vykonanú prácu je 300,00 EUR za mesiac. 

Objednávateľ sa zaväzuje platiť dodávateľovi pravidelne mesačne cenu za vykonané práce. 

Cena po vzájomnom odsúhlasení bude dodávateľom fakturovaná v lehote 15 dní po 

odsúhlasení vykonaných prác. 

 

VI. 

Trvanie zmluvy 

 

Účastníci zmluvy uzatvárajú túto zmluvu od 01. 11. 2020 do  31. 10. 2021. 

 

 

VII. 

Záverečné ustanovenia. 

 

Ukončiť túto zmluvu možno písomnou dohodou účastníkov alebo písomnou výpoveďou bez 

uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť dňom nasledujúcim po 

dni, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane. 

 

Právne vzťahy výslovne  neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka, ako aj platnými právnymi predpismi majúci vzťah k predmetu 

a účelu tejto zmluvy. 

 

Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jedno vyhotovenie obdrží 

objednávateľ a jedno vyhotovenie dodávateľ. 

 

Žilina, 6. október 2020 

 

 

 

 

 

 

_______________________________   ____________________________ 

               Jozef Hudec – TUS                 SOŠPaSnV Žilina, riaditeľ školy 

  Dodávateľ      Objednávateľ 


