
Zmluva   
o poskytovaní služieb 

  
uzatvorená podľa § 269 ods. 2  zákona  č. 513/1991 Zb.. -  Obchodného zákonníka v znení  

neskorších zmien a doplnkov medzi týmito zmluvnými stranami: 
 
 
Objednávateľ: Materská škola, Rozkvet 2024, Považská Bystrica  

so sídlom Rozkvet 2024, 017 01 Považská Bystrica 
v zastúpení:  Marta Žufová, riaditeľka školy 
IČO:  42152526 
DIČ:  2023324688 
 
 
(ďalej len objednávateľ) 
 

 
a 
 
Dodávateľ:  AM Capital, s.r.o. 

so sídlom: Stred 48/8, 017 01  Považská Bystrica 
v zastúpení: Mgr. Milan Dubnička, konateľ spoločnosti 
IČO:  36324337 
DIČ:  2021679550 
Bankové spojenie:   363457114/0900 
Zapísaný: OR OS Trenčín, Odd. Sro, Vložka 13307/R 

 
(ďalej len dodávateľ)  

 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií podľa 

tejto špecifikácie: 
- digitalizácia a umiestňovanie povinne zverejňovaných dokumentov – zmlúv, 

faktúr, objednávok na webovom sídle objednávateľa v zmysle ustanovení zákona 
o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších 
predpisov  

 
 

 
 
 

Článok II. 
Spôsob plnenia zmluvy 

 
1. Jednotlivé služby tvoriace predmet zmluvy bude dodávateľ zabezpečovať v období             

od 3. 1. 2018 do 31. 12. 2018  za týchto podmienok: 
 



a) službu bude dodávateľ realizovať podľa potreby objednávateľa, na základe jeho 
písomných, elektronických, telefonických alebo osobných objednávok obsahujúcich 
presnú identifikáciu (opis) požiadavky, 

b) termín doručenia požiadavky (objednávky) je deň a hodina, kedy objednávateľ potvrdí 
jej prevzatie,  

c) pri realizácii zverejňovania dokumentov na webovom sídle objednávateľa bude 
dodávateľ, ak sa s objednávateľom v jednotlivých prípadoch nedohodnú inak, 
dodržiavať tieto lehoty: 
- faktúry a objednávky dodané objednávateľom určené na zverejnenie zverejní 

dodávateľ na webovom sídle objednávateľa najneskôr do nasledujúceho 
pracovného dňa od termínu doručenia objednávky, 

- zmluvy určené na ich digitalizáciu a zverejnenie zverejní dodávateľ na webovom 
sídle objednávateľa najneskôr do nasledujúceho pracovného dňa od termínu ich 
doručenia, 

2. V mene objednávateľa je oprávnený požiadať dodávateľa o poskytnutie služby podľa tejto 
zmluvy iba štatutárny zástupca, alebo ním poverená osoba. 

3. Dokazovacia povinnosť o doručení objednávky (požiadavky) na poskytnutie služby podľa 
bodu 1. tohto článku zmluvy je na objednávateľovi. 

4. V prípade, že dodávateľ nie je schopný zabezpečiť službu podľa požiadavky 
objednávateľa, oznámi obratom (najneskôr na druhý deň od doručenia požiadavky) túto 
skutočnosť objednávateľovi. 

 
 

Článok III. 
Platnosť zmluvy 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa 3. 1. 2018 do 31. 12. 2018. 
 

 
 

Článok IV. 
Zmluvná cena a platobné podmienky 

 
1. Cena za realizáciu predmetu zmluvy v rozsahu dohodnutom v článku II. tejto zmluvy 

(ďalej len cena za realizáciu predmetu zmluvy) je 430,- EUR (slovom štyristotridsať 
EUR) a je stanovená dohodou zmluvných strán. 

2. Cena za realizáciu predmetu zmluvy je cena maximálna a zahŕňa všetky náklady 
dodávateľa spojené s poskytovaním služieb tvoriacich predmet zmluvy. 

3. Cenu za realizáciu predmetu zmluvy uhradí objednávateľ na základe zálohovej faktúry, 
ktorú vystaví dodávateľ po podpise tejto zmluvy obidvomi zmluvnými stranami. Faktúra 
je splatná do 14 dní odo dňa jej vystavenia. 

4. V prípade predčasného ukončenia tejto zmluvy má objednávateľ právo na vrátenie 
alikvotnej časti zo zmluvnej ceny a to najneskôr do 7 dní od termínu ukončenia platnosti 
zmluvy. 
 
 
 
 
 
 
 



Článok V. 
Práva a povinnosti 

 
1. Dodávateľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy v rozsahu a v súlade s podmienkami 

dohodnutými v tejto zmluve. 
2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi zmluvnú cenu dohodnutú v článku IV. 

tejto zmluvy. 
3. Objednávateľ je povinný vytvoriť dodávateľovi vhodné podmienky na realizáciu 

predmetu zmluvy dodržiavaním podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ide najmä 
o dodržiavanie termínov a presnú identifikáciu požiadaviek vo vzťahu k jednotlivým 
službám tvoriacim predmet zmluvy. 

 
 

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Objednávateľ a dodávateľ sa zaväzujú, že informácie, ktoré boli zverené zmluvným 

partnerom nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, 
alebo tieto informácie nepoužijú na iné účely, ako pre plnenie tejto zmluvy. 

2. Zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť iba po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to 
výlučne písomnou formou. 

3. V prípade neopodstatneného odstúpenia od zmluvy jednou zo zmluvných strán je 
odstupujúca strana povinná uhradiť druhej zmluvnej strane preukázateľnú škodu, ktorú jej 
odstúpením spôsobila. 

4. Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami 
Obchodného zákonníka v platnom znení. 

5. Obe zmluvné strany prehlasujú, že porozumeli jednotlivým ustanoveniam zmluvy a 
zaväzujú sa ich plniť. 

6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých zmluvné strany dostanú po jednom 
rovnopise. 

7. Zmluva sa stáva platnou dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a právne 
účinnou po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa. 

 
 
V Považskej Bystrici  3. 1.2018     
 
 
 
 
Za dodávateľa:     Za objednávateľa: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Milan Dubnička    Marta Žufová 
                                             


