
Zmluva o poskytovaní služieb č.20170701
Uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Zhotoviteľ
Názov: NAJ, s.r.o.
Sídlo; Nová Ľubovňa 1, 065 11 Nová Ľubovňa
IČO: 36515001
DIČ: 2022150603
Zápis do OR: Okresný súd Prešov, oddiel Sro, vložka Č.17210/P
Banka: Všeobecná úverová banka, 2144928851 / 0200
Telefón: 0911 794 174
Zástupca: Mgr. Jozef Jendrichovský, konateľ
(ďalej len zhotoviteľ)

1.2 Objednávateľ
Názov: Obec Stráne pod Tatrami
Sídlo: Stráne pod Tatrami 2, 059 76 Stráne pod Tatrami
IČO: 00326593
DIČ: 2020697305
Telefón: 0 5 2 /4 5 2  29 12
Zástupca: Rastislav Sloveňák, starosta obce
(ďalej len objednávateľ)

2. PREDMET ZMLUVY A SPÔSOB PLNENIA

2.1 Predmetom zmluvy je správa inform ačného systém u URBIS, ktorý je majetkom objednávateľa. 
Správa informačného systému zahŕňa:

> Zálohu dát IS URBIS (týždenne)
> Inštalácia servera, klientských staníc
> Nastavovanie prístupových práv, filtrov a úprava tlačových zostáv podľa požiadaviek 

zadaných mailom, resp. telefonicky
> Telefonické poradenstvo k používaniu IS URBIS

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi, ako zmluvnému partnerovi, podľa potreby aj 
ďalšie služby za zvýhodnených cenových podmienok nasledovne:

poradenstvo k aktualizácii internetovej stránky a zverejňovaniu 10 €/hod.
poradenstvo k využívaniu účtovného a informačného systému 15 €/hod.
školenie k používaniu programov 15 €/hod.
poradenstvo v oblasti verejného obstarávania a čerpania eurofondov 20 €/hod.

2.3 V prípade potreby mimoriadnej aktualizácie resp. nefunkčnosti informačného systému nahlási 
objednávateľ požiadavku telefonicky, resp. mailom na adresu jozef@jendro.sk a zhotoviteľ je 
povinný vykonať servisný zásah najneskôr na druhý deň od nahlásenia,

3. MIESTO A TERMÍN DODANIA

3.1 Zhotoviteľ vykonáva aktualizáciu a zálohu pravidelne v dohodnutom rozsahu a to spôsobom 
priameho vykonania na mieste alebo prostredníctvom vzdialenej správy cez Internet 
prostredníctvom vlastného prístupového konta.
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4. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na mesačnom poplatku 20,00 € za správu informačného systému.
4.2 Cena je určená na základe dohody. Ceny ďalších služieb sú uvedené v bode 2.2
4.3 Okrem ceny za poskytnuté služby bude zhotoviteľ fakturovať aj cestovné a dopravné náklady 

podľa počtu kilometrov najazdených pri poskytovaní služieb v sadzbe 0,33 € / km
4.4 Platba bude uskutočnená na základe faktúry zhotoviteľa. Faktúra musí obsahovať obvykle 

náležitosti a je splatná do 14 dní odo dňa jej vystavenia. Faktúra bude vystavená raz za 
kalendárny mesiac a to po období správy siete. V jednotlivých faktúrach je možné dohodnúť aj 
dlhšiu splatnosť, resp. postupné splácanie faktúry.

4.5 V prípade nedodržania splatnosti zo strany objednávateľa je zhotoviteľ oprávnený si účtovať úrok 
z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

5. ZACHOVANIE TAJOMSTVA

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že neposkytne žiadne údaje odberateľa tretej strane.
5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky získané informácie o odberateľovi zachová v tajomstve i po 

prípadnom ukončení zmluvného vzťahu.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
6.2 Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch rovnakej platnosti a záväznosti. Každá zo zmluvných 

strán obdrží jeden exemplár.
6.3 Zmluvu sa môže ukončiť dohodou, alebo ktorákoľvek zo zmluvných strán výpoveďou bez udania 

dôvodu, v tomto prípade si zmluvné strany dohodli výpovednú dobu 3 mesiace. Táto doba začne 
plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

6.4 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán.

6.5 Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré nie sú priamo touto zmluvou upravené sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom znení a všeobecne 
záväznými právnymi predpismi.

6.6 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, s jej obsahom súhlasia, 
a že bola uzavretá po vzájomnom prejednaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, čo potvrdzujú 
nižšie uvedenými podpismi.

V Stráňach pod Tatrami, dňa 31.07.2017

'bjednávateľ
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