
Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269, ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka 

medzi zmluvnými stranami 

Organizácia: Obec Pečovská Nová Ves 

Sídlo: Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves 

Zastúpená: PhDr. Jaroslav Dujava 

IČO: 00327590 

DIČ: 2020711660 

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:  

(ďalej len „objednávateľ) 

a 

Meno a priezvisko: Marek Sirotňák – počítačové služby 

Bytom: Červenica pri Sabinove č. 40, 082 56 

IČO: 47690453 

DIČ: 1048387208 

Oprávnený k podnikaniu: Okresný úrad Prešov, č. živnostenského registra 750-43074 

Bankové spojenie: mBank S. A. 

Číslo účtu: SK11 8360 5207 0042 0600 7273 

(ďalej len „dodávateľ) 

za nasledovných zmluvných podmienok: 

I. Predmet  zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je záväzok: 

a/ Dodávateľa zabezpečovať technickú podporu a IT poradenstvo, konzultácie a zaškolenie 

v oblasti IT, kontrola a údržba výpočtovej techniky. 

b/ Objednávateľa zaplatiť dodávateľovi za riadne a včasné splnenie záväzkov vyplývajúcich 

mu z tejto zmluvy, dohodnutú odmenu po predložení faktúry a pracovného výkazu. 

2. Dodávateľ prehlasuje, že má odbornú kvalifikáciu a je spôsobilý vykonávať predmetnú 

spoluprácu. 



II. Práva a povinnosti zmluvných strán 

1.  Práva a povinnosti dodávateľa: 

a/ Dodávateľ sa zaväzuje, že pri plnení predmetu Zmluvy bude postupovať s odbornou    

starostlivosťou, technickými znalosťami a potrebnou profesionalitou. 

b/ Dodávateľ má právo uskutočniť vzdialený prístup do IT systému objednávateľa iba ma 

základe telefonickej alebo písomnej požiadavky objednávateľa za účelom kontroly a 

administrácie systému. 

c/ Dodávateľ sa zaväzuje, že nebude čítať, prehliadať alebo ďalej poskytovať v akejkoľvek 

forme a akejkoľvek strane informácie zahrnuté v dokumentoch a súboroch uložených na 

počítačových systémoch objednávateľa nad rámec potrebný pre vykonanie tejto zmluvy. 

 

2.  Práva a povinnosti objednávateľa: 

a/  Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť nahlasovanie vzniknutých požiadaviek riadne a 

včas telefonicky, príp. emailom. 

b/  Objednávateľ umožní dodávateľovi prístup do objektov a priestorov potrebných pre 

plnenie predmetu tejto Zmluvy v pracovnej dobe objednávateľa, avšak za mimoriadnych 

okolností, aj mimo pracovnej doby a v dňoch pracovného voľna, ale iba za prítomnosti 

pracovníkov objednávateľa. 

c/  Objednávateľ vytvorí pre dodávateľa prevádzkové podmienky zodpovedajúce záväzným 

predpisom o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci. 

d/  Objednávateľ bude informovať dodávateľa o všetkých skutočnostiach, zmenách, 

poruchách a iných informáciách, ktoré majú alebo môžu mať v budúcnosti vplyv na plnenie 

predmetu tejto Zmluvy. 

III. Súčinnosť zmluvných strán 

1. Zmluvné strany sú povinné vzájomne si poskytnúť pri plnení tejto Zmluvy súčinnosť. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že pri realizácii tejto Zmluvy bude podľa svojich najlepších 

možností a schopností spolupracovať s dodávateľom. 

3. O každom servisnom zásahu realizovanom v mieste plnenia dohodnutom s objednávateľom 

spisuje dodávateľ raz mesačne pracovný výkaz, ktorý je súčasťou faktúry. 

 
IV. Odmena a spôsob jej úhrady 

1. Objednávateľ sa zaväzuje za vykonanie ním objednaného predmetu zmluvy zaplatiť 

odmenu dodávateľovi vo výške 12,00 Eur/hodina.  



2. Dohodnutá odmena v zmysle bodu 1. tohto článku bude uhradená objednávateľom 

bezhotovostne na účet dodávateľa, ktorý je uvedený v záhlaví tejto zmluvy a to na základe 

faktúry vystavenej dodávateľom s dohodnutou lehotou splatnosti 10 dní. 

3. V cene dodávateľa je zahrnutá aj doprava. Dodávateľ nie je platcom DPH. 

 
V. Platnosť a trvanie zmluvy 
 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovej stránke obce. 

2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená túto 

zmluvu písomne vypovedať s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť odo 

dňa jej doručenia druhej zmluvnej strane. 

 
VI. Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny v tejto zmluve je možné vykonať iba formou 

písomných očíslovaných dodatkov, podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú všetky spory, vyplývajúce z tejto zmluvy, riešiť prednostne 

dohodou. 

3. Vzájomné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zo 

zmluvných strán dostane po jednom rovnopise. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, jej obsahu porozumeli 

a na znak súhlasu ju dobrovoľne podpisujú. 

6. Prílohou tejto zmluvy je Osvedčenie o živnostenskom oprávnení. 

V Pečovskej Novej Vsi,  dňa 8. 11. 2021

 

 

 

 
 

 

Objednávateľ:           Dodávateľ: 

 

 

..................................................                                              ............................................... 

PhDr. Jaroslav Dujava                                                                Marek Sirotňák  

starosta obce  
 


