
Zmluva o poskytovaní služieb. 
v súlade s §269 ods. 2, Obchodného zákonníka 

 

Dodávateľ      Odberateľ 

Magic Computers, s.r.o.    Mesto Banská Štiavnica 
Dolná 18      Radničné námestie 1 
969 01 Banská Štiavnica    969 01 Banská Štiavnica 
Št.zástupca:  Ing. Vladimír Kalnovič   Št.zástupca: Mgr. Nadežda Babiaková 
IČO : 36025143      IČO: 00320501 
IČDPH : SK2020066268     IČDPH: - 
DIČ : 2020066268     DIČ: 2021107308
Č.ú.: 412191114/0900     Č.ú.: 14525422/0200

 

I. Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je správa, servis a údržba kamerového systému, ktorý pozostáva z 8ks IP kamier 
Axis P5534, 2ks IP kamier Axis Q1755, 20 ks rádiových spojov Siklu 400MB/s FD, záznamového 
servera HP DL120G6 G950, klientskej stanice HP Pro 3130 umiestnenej v priestoroch Mestskej polície 
a zálohovanie a údržba záznamov z tohto kamerového systému. 

 

II. Povinnosti dodávateľa 

Dodávateľ  je povinný : 
 - poskytovať služby a vykonávať servisnú činnosť podľa dohodnutého rozsahu a v dohodnutom čase, 
v zmysle návodu a technických podmienok  daných zariadení. 
 - pri vykonávaní servisnej činnosti zabezpečiť potrebnú odbornú spôsobilosť  
 - dodržiavať všetky zákonné predpisy platné na území SR, osobitne dbať na zabezpečenie dát, ktoré 
obsahujú osobné údaje 
 
Dodávateľ sa zaväzuje: 
 - pristupovať ku všetkým zisteným alebo poskytnutým informáciám ako ku dôverným 
 - postupovať tak, aby neboli ohrozené záujmy odberateľa  a ani majetok Mesta Banská Štiavnica 
a aby na majetku mesta Banská Štiavnica nevznikla žiadna škoda. V prípade jej vzniku, zodpovedá za 
ňu jej pôvodca. 
 

 
III. Povinnosti odberateľa 

Odberateľ  je povinný : 
 - poskytnúť dodávateľovi všetky potrebné informácie, ktoré súvisia s vykonávaním objednaných 
služieb a servisnej činnosti 
 - je povinný poskytnúť nevyhnutne potrebnú súčinnosť a zaplatiť odmenu dohodnutú v Článku IV: 
Cena 
 
 
 
 



 

IV. Cena 

Zmluvné strany sa dohodli na mesačnom poplatku za poskytované služby vo výške:  
Cena bez 50.00€  
DPH 20%   10.00€ 
Cena s DPH  60.00€  

Dodávateľ bude dohodnutý mesačný poplatok fakturovať mesačne so splatnosťou faktúry 30 dní. 
 

V. Výpoveď zmluvy 

Zmluvné strany môžu vypovedať zmluvu v plnom rozsahu bez udania dôvodu, pričom výpovedná 
lehota trvá jeden mesiac a začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení 
výpovede. Výpoveď zmluvy musí byť písomná. Ku dňu účinnosti výpovede zaniká záväzok dodávateľa 
vykonávať činnosť podľa Článku I. Predmetu zmluvy. Ak by týmto prerušením činnosti vznikla 
odberateľovi škoda, je dodávateľ povinný ho upozorniť na opatrenia pre jej odvrátenie. Ak 
objednávateľ tieto opatrenia nemôže urobiť ani pomocou iných osôb a požiada dodávateľa, aby ich 
urobil sám, je dodávateľ za príslušnú odmenu povinný uskutočniť dané opatrenia. 

 Po vzájomnej dohode je možné zmluvu vypovedať okamžite. 

Zmeny a doplnky ku zmluve je možné upraviť osobitným dodatkom, ktorý musí mať písomnú formu 
a musí byť podpísaný obidvomi zmluvnými stranami. 

VI. Účinnosť zmluvy 

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán.  
 

VII. Záverečné ustanovenia 

1. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa  riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 
 
2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve 
vyhotovenia. 
 
3. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných  strán vo 
forme písomných dodatkov. 
 
4. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu pred podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli a túto 
zmluvu uzavreli dobrovoľne, slobodne, vážne a nie v tiesni. 

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi  
zúčastnenými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť v súlade s ust. § 47a a násl. Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších zmien a predpisov. 
 

V Banskej Štiavnici dňa 07.11.2012 
 
 
Za dodávateľa        Za odberateľa 
Ing. Vladimír Kalnovič v.r.      Mgr. Nadežda Babiaková v.r. 



 


