
SERVISNÁ ZMLUVA 
č. 01/2018 

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nds/. Obchodného zákoníka 

 
1. Zmluvné strany 

Unition, s. r. o. 

So sídlom Letná 3480/1, 058 01 Poprad 
IČO: 47535237 
IČ DPH: SK2023940963 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vl.č.29350/P 
V zastúpení: Ing. Michal Machala 
 
 (ďalej len „Zmluvná strana“ alebo „Zhotoviteľ“) 
 
a 
 
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 
So sídlom Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec 
IČO: 36255556 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného úradu Trnava, odd. Sro, vl.č.14263/T 
V zastúpení: Mgr. Tomáš Borovský 
 
(ďalej len „Zmluvná strana“ alebo „Objednávateľ“) 

 

2. Predmet zmluvy 
Predmetom tejto zmluvy sú aktualizácie a servis internetových stránok www.vshc.sk dodaných 
Zhotoviteľom od 1.7.2018. 

Aktualizáciami a servisom sa rozumie: 

 Služba Webhosting pre Wordpress     za cenu 33 EUR bez DPH / 12 mes. 
 Správa DNS 
 Správa mailserveru 
 Zálohovanie vždy posledných 14 dní 
 V rámci tejto služby je grátis webhosting  s veľkosť poskytovaného priestoru 5 GB v dátovom 

centre fy Websupport 

 

 Správa SSL certifikátu Let’s Encrypt     za cenu 20 EUR bez DPH / 12 mes. 

 



 Služba DOHĽAD    za cenu 6,00 EUR bez DPH / 1 mes (72,00 EUR bez DPH / 12 mes.) 
 Pravidelné zálohy DB stránok 
 Záloha adresárov a súborov stránok 
 Aktlualizovanie jadra systému Wordpress 
 Aktualizovanie použitých pluginov 

(Obdobie od 1.7.2018 do 31.12.2018 bolo uhradené pri implementácii, suma pre 1. polrok 2019 
predstavuje sumu 36,00 EUR bez DPH) 

 Služba ÚDRŽBA    za cenu 72,00 EUR bez DPH* / 1 mes (864,00 EUR bez DPH / 12 mes.) 
 V rozsahu 2 ČH / mes. pre napĺňanie obsahu 
 V rozsahu 2 ČH / mes. pre programátorské práce a zmeny konfugurácií CMS 

* cena ČH (18,00 EUR bez DPH) je stanovena pre dlhodobú spoluprácu, v prípade jednorazových zásahov je 
cena ČH 24,00 EUR 

 

3. Spôsob plnenia a termíny 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že realizáciu prevedie vlastnými pracovníkmi alebo pracovníkmi tretej strany, za 
ktoré preberá plnú zodpovednosť vo veci zmluvy, bezpečnosti a kvality práce. Servisné práce a 
aktualizácie IS CMS Cofis budú prevádzané najmä prostredníctvom internetu. Predmetom servisnej 
zmluvy nie je prípadná doprava techniky, či výjazd do sídla odberateľa. 

 

4. Stanovenie ceny 

Ročná čiastka za servisnú zmluvu pre obdobie od 1.7.2018 do 30.6.2019 je 989,00 EUR bez DPH. Pre každé 
nasledujúce obdobie (12 mesiacov) bude Objednávateľovi účtovaná čiastka automaticky. 

Čiastka môže byť navýšená z dôvodu rozšírenia objemu prác, zmeny cenníkových cien, či dodatočnými 
dopracovaniami a s tým spôsobenou zvýšenou náročnosťou správy o čom bude odberateľ vopred 
upovedomený. Dôvodom navýšenia ceny môže byť tiež navýšenie o mieru inflácie v predchádzajúcom 
roku. Prípadná zmena ceny je možná len na základe dodatku k servisnej zmluve podpísanom zástupcami 
zmluvných strán. 

 

5. Platobné podmienky 
 

Úhrada ročnej čiastky bude prevedená na základe faktúry. 

Faktúra bude vystavovaná vopred, vždy každoročne v rovnakom termíne po dobu platnosti zmluvy.  
Zmluvu je možné vypovedať bez uvedenia dôvodu k termínu 30.6. príslušného roka. Zmluvná strana je 
povinná doručiť druhej zmluvnej strane písomnú výpoveď najneskôr do 30.4. príslušného roka. 

Všetky faktúry budú vystavené so 14 dennou splatnosťou. 

 

 



6. Ostatné povinnosti zmluvných strán 

Povinnosti Zhotoviteľa: 

a) Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu a odbornú správnosť diela. 
b) Informovať Objednávateľa elektronickou poštou o generačne nových verziách software-u, pričom 

povýšenie na generačne novú verziu CMS Wordpress nie je v cene servisu. 
c) Dodávateľ je povinný odstraňovať chyby software-u v primeranom čase. 

Povinnosti Objednávateľa: 

a) Oznámiť dodávateľovi e-mailovú adresu, na ktorú budú zasielané informácie o nových generačných 
verziách programu. V opačnom prípade tieto informácie nebudú zasielané. 

b) Uhradiť v prípade nedodržania splatnosti faktúr zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky 
za každý kalendárny deň omeškania. 

 

7. Záverečné ustanovenia 

Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu na základe vlastnej, slobodnej a dobrovoľnej vôle a považujú jej obsah 
za dohodu v súlade s dobrými mravmi a zásadami poctivej hospodárskej súťaže. 

Ku vzniku zmluvy je potrebná dohoda o celom jej obsahu. Zmeniť zmluvu je možné len písomnými 
vzájomne podpísanými dodatkami. Ak predloží niektorá zo strán návrh dodatku zmluvy, zaväzuje sa druhá 
vyjadriť sa k nemu do 15 dní od jeho doručenia. 

Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnocenných vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží 
Zhotoviteľ a druhé obdrží Objednávateľ. 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 2 mesiace. Tato výpovedná lehota začína 
plynúť prvý deň nasledujúceho mesiace po dátume vypovedania zmluvy. Výpoveď musí byť podaná 
písomne. 

Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

Zmluvné strany týmto potvrdzujú, že sa oboznámili s úplným znením zmluvy, že je im jej obsah známy, 
a na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy. 

 

 

V Poprade dňa 01.07.2018 

Zhotoviteľ:     Objednávateľ: 

..............................................   ..............................................  

Unition, s. r. o.     Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 
 

V zastúpení: Ing. Michal Machala  V zastúpení: Mgr. Tomáš Borovský 


