
Zmluva o poskytovaní služieb  

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „Obchodný zákonník “) medzi 

 

1. Obchodné meno Obec Klin  
  Sídlo Hlavná 199/107, 029 41 Klin  

IČO 00 314 544 
DIČ 2020 571 652 
Zapísaná: 

 

V zastúpení 
 

Karol Revaj, starosta 

Číslo účtu  SK42 5600 0000 0040 0721 9003 
 

(ďalej len „Klient“ ) 
a 

2. Obchodné meno Marek Cifra 
 Sídlo Ťapešovo 200, 029 51 Lokca 

IČO 52 874 222 
DIČ/IČ DPH 1080231042 

Zapísaná: Živnostenský register OÚ Námestovo, č. 560-26753 

V zastúpení Marek Cifra 

  
Bankové spojenie: mBank S.A.  
Číslo účtu: SK97 8360 5207 0042 0691 7234 

(ďalej len ako „Poskytovate ľ“ a s Klientom spolu ďalej aj len ako "Zmluvné strany ") 

 
I. 

Predmet zmluvy 
1. Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje, že Klientovi bude poskytovať služby spojené 

s koordináciou a údržbou IT systémov Klienta, najmä uskutočnením odborných činností 
súvisiacich so zachovaním funkčnosti IT systémov, podpora užívateľov PC, zaškoľovanie, zálohy, 
riešenie problémov s IT technikov. (ďalej len „ IT služby“). 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať IT služby riadne a včas na pokyn Klienta osobne v priestoroch 
Klienta alebo prostredníctvom zabezpečeného vzdialeného prístupu. 

 
II. 

Odmena 
1. Poskytovateľovi patrí za vykonané IT služby pre Klienta v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy 

dohodnutá odmena vo výške:  
150 EUR/mesiac za služby poskytnuté v rozsahu 5 spr avovaných PC.  

2. Odmena zahŕňa všetky náklady Poskytovateľa, ktoré mu vznikli alebo mohli vzniknúť v súvislosti 
s uskutočnením činností (IT služieb) pre Klienta.  

3. Odmena sa stáva splatnou 14. deň po doručení faktúry Poskytovateľom. Poskytovateľ má nárok 
na odmenu a fakturovať odmenu za poskytnutie IT služby Klientovi jeden krát mesačne vždy ku 
koncu kalendárneho mesiaca v ktorom poskytol IT služby. 

 
III. 

Práva a povinnosti poskytovate ľa 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať IT služby s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti, v 

dobrej viere a v záujme Klienta. Poskytovateľ je povinný riadiť sa pokynmi Klienta a chrániť pritom 
záujmy Klienta. 

2. Poskytovateľ je povinný poskytovať Klientovi potrebné a dostupné informácie súvisiace s výkonom 
činnosti o ďalších okolnostiach dôležitých pre záujmy Klienta. 

 
 
 



IV. 
Práva a povinnosti klienta 

1. Klient sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi odmenu v súlade s čl. II tejto zmluvy. Klient je povinný 
umožniť Poskytovateľovi riadne plnenie jeho záväzku a poskytnúť mu potrebnú súčinnosť najmä 
tým, že mu včas odovzdá potrebné podklady a pokyny. 

2. Klient je povinný v dostatočnom predstihu informovať Poskytovateľa o obmedzení jeho 
podnikateľských aktivít, ak by mali mať vplyv na rozsah činnosti Poskytovateľa podľa tejto zmluvy. 

 
V. 

Trvanie a skon čenie zmluvy 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 1.12. 2021  
2. K ukončeniu tejto zmluvy môže dôjsť aj písomnou dohodou oboch zmluvných strán alebo 

výpoveďou. 
 

 
 

VI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Túto zmluvu je možné zmeniť len formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými 
stranami. 

2. Všetky prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace, ktoré medzi zmluvnými 
stranami vzniknú, sa budú riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou, a len ak k dohode nedôjde, 
bude rozhodovať príslušný súd. 

3. V prípade, že bude niektoré z jednotlivých ustanovení zmluvy považované za neplatné, 
nevymáhateľné či neúplné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcich 
ustanovení zmluvy. Namiesto neplatného, nevymáhateľného či neúplného ustanovenia, bude 
platiť také ustanovenie, ktoré čo najviac zodpovedná zmyslu a účelu neúčinného ustanovenia. 

4. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a ďalšími slovenskými všeobecne 
platnými záväznými právnymi predpismi.  

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a jednotlivým 
pojmom, vysvetlili si význam jednotlivých pojmov a ustanovení zmluvy, porozumeli im a na znak 
súhlasu s touto zmluvou ju vlastnoručne podpisujú. 

6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, z ktorých jeden originál je určený pre 
Poskytovateľa a jeden pre Klienta. 

 
 
V Kline, dňa.......................    V Námestove, dňa ............................... 
 
Klient:       Poskytovateľ: 
 
 
 
_____________________________               _________________________________ 
            Obec Klin                                       Marek Cifra  
             Karol Revaj, starosta 

 

 

 


