
Zmluva o dielo 

Číslo zhotoviteľa:  106/2019       Číslo objednávateľa: .................. 

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, ust. § 40 

a nasl. podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským 

právom (autorský zákon)   a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Zmluvné strany: 

Dodávateľ: 

obchodné meno: Trimel s.r.o.  

sídlo: Jána Smreka 22, 841 07 Bratislava  

Zastúpený: Ing. Peter Melichár, konateľ 

IČO: 31319068  IČ DPH: SK2020343116  DIČ: 2020343116 

IBAN:      SK64 1100 0000 0026 2045 5419 

(ďalej len ,,dodávateľ“) 

a 

Objednávateľ:     

názov:     Obec Hrnčiarovce nad Parnou     
Sídlo:      Farská 37, 919 35 Hrnčiarovce    
Zastúpený:                                             RNDr. Monika Kopecká, PhD, zastupujúca starostka  
IČO:      34007521       

 (ďalej len ,,objednávateľ“ a spolu so dodávateľom ďalej len ,,Zmluvné strany“) 

Článok I 

Predmet zmluvy 

1.1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa poskytovať servisné a prevádzkové služby 

k informačnému systému IS SAMO objednávateľa. 

Pozostáva z častí : 

1.1.1. Servisná podpora modulov IS SAMO, zahrňuje  

  -  aktualizáciu  modulov IS SAMO pri zmene legislatívnych podmienok 

- úpravu programov z dôvodu odstránenia zistených nedostatkov funkcií programov .   

     Objednávateľ oznamuje zistené nedostatky vo funkcii programov formou emailov na   

     trimel@trimel.sk. 

-  konzultačnú a poradenskú službu pri riešení prevádzkových problémov, pomoc 

formou Hotline na telefónnom čísle 02 52733234 a prostredníctvom vzdialeného 

pripojenia 

- predmetom zmluvy nie je starostlivosť o technické prostriedky, operačný systém 

a počítačovú sieť 

 

1.1.2. Služba zverejňovania dokladov 

 Počas platnosti servisnej zmluvy dodávateľ zabezpečuje zverejňovanie dokladov 

z modulu Fakturácia, Zmluvy, Objednávky v prípade, že objednávateľ má zakúpené potrebné   

moduly. 

Článok II 

Cena predmetu zmluvy 

mailto:trimel@trimel.sk


2.1. Cena za služby  podľa článku I . zmluvy fakturovaná ako kvartálny poplatok je 

stanovená dohodou  : 

- za služby  uvedené v článku 1.1.1    214 € bez DPH. 

- za služby  uvedené v článku 1.1.2    40 € bez DPH. 

Výška DPH pri sadzbe 20% je 50,8 €.  

Výsledná suma  kvartálneho poplatku včítane  DPH je 304,8 €.  

 

2.2. Cena za zverejňovanie dokumentov podľa článku 1.1.2 zmluvy bude vzhľadom na 

narastajúci objem dát každoročne zvyšovaná o 15% z ceny predošlého roku. 
 

Článok III 

Platobné podmienky 

3.1. Servisná podpora uvedená v článku I.  bude fakturovaná ako kvartálny poplatok  , 

faktúra  bude vystavená začiatkom každého kvartálu kalendárneho roku. V prípade 

predčasného ukončenia zmluvy vráti zhotoviteľ alikvótnu sumu  za obdobie bez 

poskytovanej servisnej podpory.  K faktúre sa neprikladá rozpis vykonaných prác. 

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že doba splatnosti faktúr je 14 dní odo dňa vystavenia 

 faktúry. 

Článok IV 

Záverečné ustanovenia 

7.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nadobúda platnosť dňom jej podpisu 

obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť od 1.1.2020.  

S nadobudnutím platnosti tejto zmluvy sa súčasne ukončuje platnosť dosiaľ platnej 

servisnej zmluvy. Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať iba písomne, na základe 

dohody zmluvných strán formou dodatkov . 

7.2. Túto zmluvu možno ukončiť : 

-  na základe dohody zmluvných strán  

- vypovedaním jednej zo zmluvných strán, výpovedná doba je 3 mesiace, začína plynúť 

od začiatku nasledovného mesiaca po dni výpovede. 

 

7.3. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach, z ktorých obdrží objednávateľ tri 

vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie. 

 

V Hrnčiarovciach nad Parnou, dňa 2. 10.2019  V Bratislave, dňa 26.9.2019 

 

Objednávateľ:                                              Dodávateľ: 


