
 

ZMLUVA č. 1/2019 O SPOLUPRÁCI           
uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami 

 

Zmluvné strany: 
 

OBJEDNÁVATEĽ: 
l. Gymnázium Šrobárova 1, Košice  

Šrobárova 1, 042 23 Košice 
Štatutárny zástupca: Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová 

IČO: 00160989 

Číslo účtu, IBAN: SK4381800000007000190547, Štátna pokladnica 
(ďalej len „ objednávateľ“ ) 

 

ZHOTOVITEĽ: 

2.  3city, s.r.o.  Magurská 2, 040 01 Košice    

Zastúpený: Ing. Oto Žiak                             

IČO:  45874409                                      

DIČ:  2023122904  
IČ DPH:  SK2023122904                                   

Bank. spojenie:   IBAN: SK8609000000000660290162, GIBASKBX                    

(ďalej len „vykonávateľ“)                                                 
 

I. Predmet zmluvy 

Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa bude uskutočňovať činnosti 

uvedené v čl. II tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za to odmenu 
stanovenú v čl. III tejto zmluvy. Predmetom zmluvy je uskutočňovanie činnosti správy a údržby 

hardware a software podľa jednotlivých bodov obsiahnutých v článku II.  tejto zmluvy pri Gymnáziu 

Šrobárova 1 v Košiciach. Plnenie Zmluvy o spolupráci sa bude vykonávať osobne a aj spôsobom 
vzdialeného prístupu.  

 

II. Záväzky zhotoviteľa 
Zhotoviteľ  sa zaväzuje: 

l. Vykonávať   nasledovné činnosti, ktorých účelom je zabezpečenie prevádzky IKT:  

a) správa a údržba serverov z hľadiska hardware a software (správa domén, serverových 

aplikácií, databáz - doména srobarka.sk, doména windows doména, windows server, linux 
server, office 365 ),  

b) správa a údržba počítačovej siete , ( aktívne a pasívne prvky, kabeláž, pripojenia na internet), 

c) pravidelný monitoring funkčnosti počítačovej siete a serverov, 
d)  pravidelné zálohovanie serverov a užívateľských dát podľa hardwarových možností, obnova 

údajov, 

e) sledovanie bezpečnosti a aplikácia nových bezpečnostných aktualizácií tak serverových ako aj  

hardwarových, 
f) spravovanie používateľských účtov  a členstva v bezpečnostných skupinách, 

g) správa sieťových tlačiarní, inštalácia a riešenie problémov s tlačiarňami, 

h) správa a údržba dataprojektorov, 
i) zabezpečovanie integrity systému, kontrola antivírusových programov a ich aktualizácia, 

j) spolupráca pri bezproblémovom  fungovaní jednotlivých domén, 
k) inštalovanie nových softvérov na servre, 

l) poradenstvo pri plánovaní inštalácií nového software, pri nákupe nového hardware. 

 

 

 



III. Záväzky objednávateľa 

Objednávateľ je povinný: 

l. Pri výkone plnenia predmetnej zmluvy zabezpečiť vykonávateľovi vstup do všetkých   objektov  
a priestorov objednávateľa,  umožniť  mu  prístup   potrebný k plneniu predmetnej zmluvy.   

2. Poskytnúť     vykonávateľovi  pred začatím  výkonu služieb potrebné   informácie spojené 

s výkonom služby.  
3. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť za činnosť podľa čl. II tejto zmluvy 

ročnú odmenu vo výške 4 896,- eur vrátane DPH.  Zmluvné strany sa dohodli na rozdelení odmeny na  

mesačnú úhradu odmeny vo výške 408,00 eur.  Odmena je splatná mesačne, v termíne do 15 dní od 

preukázateľného predloženia faktúry za vykonané práce. 
 

IV. Zodpovednosť zhotoviteľa 

1. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že si je vedomý svojej zodpovednosti za akúkoľvek 
škodu vzniknutú porušením svojich povinností podľa čl. II tejto zmluvy alebo akýmkoľvek iným 

neodborným konaním v súvislosti s realizáciou dohodnutých činností a zároveň sa zaväzuje, že 

v prípade vzniku takejto škody, túto v celosti  nahradí, a to uvedením do pôvodného stavu, pokiaľ je to 
možné a účelné, alebo peňažnou náhradou. Zodpovednosť  zhotoviteľa  sa nevzťahuje na  škodu 

vzniknutú v príčinnej súvislosti s konaním tretích osôb, ktoré z dôvodu opatrenia  alebo opomenutia 

objednávateľa budú mať priamy prístup k serverom a počítačovej sieti.  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami objednávateľa, najmä 
nezneužívať informácie a poznatky získané pri svojej činnosti pre objednávateľa, zhotoviteľ sa ďalej 

zaväzuje neposkytovať tieto informácie nepovolaným osobám ani ich  nepoužívať pre svoj osobný 

prospech. 

 

V. Zánik zmluvy 

1. Zmluva zaniká písomnou dohodou zmluvných strán, výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, 

alebo okamžitým odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán v prípade podstatného 
porušenia zmluvy. 

2. Výpoveď zmluvy môže  dať ktorákoľvek zo zmluvných strán aj bez udania dôvodu, doručením 

písomného vyhotovenia výpovede druhej zmluvnej strane. Výpovedná doba je 1 mesiac, pričom 
výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení 

výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 

3. Odstúpiť od zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán v súlade s ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. Za podstatné porušenie zmluvných  povinností zo strany zhotoviteľa sa považuje 

nesplnenie si povinnosti vykonať činnosti uvedené v čl. II zmluvy, k plneniu ktorých sa zaviazal 

v tejto zmluve, riadne a včas. Odstúpením od zmluvy nie je právo na náhradu škody dotknuté.  

 

VI. Doba platnosti a účinnosti zmluvy 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami s účinnosťou od 

15. mája 2019 do 30.apríla 2020.  
 

VII. Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali, s jej obsahom súhlasia a na znak súhlasu 
s ňou ju podpisujú. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, každá strana dostane jeden rovnopis. 

3. Zmluvu je možné meniť len na základe dohody oboch zmluvných strán a to písomne vo forme 

dodatkov k tejto zmluve. 
 

V Košiciach dňa ...................                                                 V Košiciach dňa ........................... 

 
       Za zhotoviteľa:                                                                            Za objednávateľa: 

 

 

         Ing. Oto Žiak                                                                          Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová 
                                                                                                                  riaditeľka školy 


