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Zmluva o poskytovaní služieb 
 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

Objednávateľ: Centrum účelových zariadení 

Rekreačná 13 

921 01 Piešťany 

Zastúpený: JUDr. Ján Dubovec, riaditeľ 

IČO: 42137004 

DIČ: 2022739697 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  

číslo účtu: SK95 8180 0000 0070 0052 7365  

(ďalej len „objednávatel”') 

 

a 

Poskytovateľ: abakis, s.r.o.  

Sv. Vincenta2 

821 03 Bratislava 

Zastúpený: Ing. Peter Šrůtek, konateľ 

IČO: 35770503 

DIČ: 2021481143 

IČDPH: SK2021481143  

Bankové spojenie: VÚB  

číslo účtu: SK0302000000003696968653 

(ďalej len „poskytovateľ”') 

 

Uzatvárajú túto zmluvu: 

 

čl. 1 

Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie správy domény cuz.sk a: 

▪ správa emailov na doméne cuz.sk 

• vytváranie nových emailových účtov 

• rušenie nevyužívaných emailových účtov 

• údržba aktívnych emailových účtov 

▪ správa web stránky cuz.sk 

▪ zabezpečenie funkčnosti a plynulého chodu domény, emailov a web stránky 

 

čl.2 

Miesto a čas plnenia 

Dohodnutý čas plnenia predmetu zmluvy je od 01. novembra 2018 do 31. októbra 

2022. 

čl.3 

Cena a platobné podmienky 

1. Cena za poskytovanie predmetu zmluvy podľa čl. I. za obdobie jeden mesiac je 90,00 

EUR bez DPH (slovom: deväťdesiat eur). K tejto cene bude v čase fakturácie 
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pripočítaná DPH v zákonom stanovenej výške. Daň z pridanej hodnoty je v čase 

uzatvorenia zmluvy 20%, cena za poskytovanie predmetu zmluvy podľa čl. I  za 

obdobie jedného mesiaca s DPH je 108,00 EUR (slovom: jednostoosem eur). 

Zmluvné strany sa dohodli, že fakturácia bude prebiehať sumárne, t.j. jeden krát za 

tri mesiace poskytovania predmetu zmluvy, t.j. faktúra bude sumárne vystavená na 

sumu 270,00 EUR bez DPH (slovom: dvestosedemdesiat eur), cena za poskytovanie 

predmetu zmluvy bude predstavovať 324,00 EUR (spolu slovom: tristodvadsaťštyri 

eur) s DPH. 

2. V cene sú zahrnuté aj všetky ďalšie náklady spojené s realizáciou predmetu zmluvy. 

čl.4 

Platobné podmienky 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za poskytovanie predmetu zmluvy jeden krát 

za tri mesiace. Podkladom pre úhrady objednávateľa bude faktúra vystavená 

poskytovateľom. 

2. Faktúra za poskytovanie predmetu zmluvy bude poskytovateľom vystavená vždy ku 

koncu príslušného kvartálu.  

3. Poskytovateľ a objednávateľ sa dohodli na 14 — dňovej lehote splatnosti faktúry od 

doručenia objednávateľovi. 

 

čl.5 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Objednávateľ je povinný určiť zodpovednú osobu pre styk s poskytovateľom, ktorá 

je vybavená takými kompetenciami, aby mohol poskytovateľ bez obmedzenia 

vykonávať práce stanovené v predmete tejto zmluvy 

2. Meno zodpovednej osoby: Radovan Patasi 

3. Zmenu zodpovednej osoby je objednávateľ povinný nahlásiť poskytovateľovi 

písomne. 

4. Objednávateľ je povinný riešiť všetky požiadavky spadajúce do predmetu tejto 

zmluvy prednostne prostredníctvom zodpovednej osoby objednávateľa. 

5. Objednávateľ je povinný poskytovateľovi poskytnúť potrebnú súčinnosť pri plnení 

predmetu zmluvy. 

čl.6 

Ochrana údajov a mlčanlivosť 

l.  Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré 

sa počas vykonávania predmetu zmluvy dozvedeli. A to počas trvania tejto zmluvy, 

ako aj päť rokov po skončení zmluvného vzťahu. 

2. Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých osobných údajoch 

používateľov a zákazníkov objednávateľa, ak by sa ich mal možnosť dozvedieť v 

zmysle zákona o Ochrane osobných údajov. 

3. Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých faktoch týkajúcich sa 

informačných technológií objednávateľa a jeho obchodných záležitostiach. V 

prípade, ak dostal poskytovateľ od objednávateľa súhlas pre diaľkovú konfiguráciu 

zariadení objednávateľa, je poskytovateľ povinný držať v tajnosti všetky údaje 

slúžiace pre prístup do počítačovej siete objednávateľa a chrániť ich proti zneužitiu. 

 

čl.7 

Ukončenie zmluvného vzťahu 

l.  Zmluvný vzťah podľa tejto zmluvy skončí uplynutím dohodnutého času plnenia, ak 

sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
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2. Pred uplynutím dohodnutého času plnenia sa zmluvný vzťah podľa tejto zmluvy 

môže skončiť kedykoľvek vzájomnou dohodou zmluvných strán. 

3. Zmluvné strany sú oprávnené vypovedať túto zmluvu z akýchkoľvek dôvodov, ako 

aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je dvojmesačná a začína plynúť prvým 

dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej 

zmluvnej strane. 

čl.8 

Záverečné ustanovenia 

l.  Zmluvné strany sa podľa S 262 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov dohodli na tom, že záväzkový vzťah vzniknutý na základe tejto zmluvy sa 

riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

2. Všetky prípadné zmeny a doplnenia zmluvy budú vyhotovené len v písomnej forme 

a po vzájomnej dohode zmluvných strán. 

3. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch s povahou originálu, pričom 

objednávateľ aj poskytovateľ dostanú po dvoch rovnopisoch. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán. Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni 

zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Uradom vlády SR podľa 

ustanovenia S 47a ods. I Občianskeho zákonníka v nadväznosti na S 5a ods. I a 4 

zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na 

znak súhlasu ju bez akéhokoľvek nátlaku a teda slobodne podpísali. 

V Bratislave dňa 

 

 

 

 

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

JUDr. Ján Dubovec 

 

 

 

 

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

Ing. Peter Šrůtek 

riaditeľ konateľ 

Centrum účelových zariadení abakis s.r.o 

 


