
ZMLUVA č.  1/2021 
 

uzavretá podľa ustanovenia § 269  a nask. Obchodného zákonníka  
 

Článok I. 
 
 

ZMLUVNÉ STRANY 
 
Objednávateľ: 
 
 
Obchodné meno: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a 
 prevencie Mierová 4, Humenné 
Sídlo: Mierová č. 4, 066 01 Humenné 
Zastúpený: PhDr. Agáta Sakalová, riaditeľka 
IČO: 37945084 
DIČ: 2021928117 
IČ DPH: nie sme platcom DPH 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN:  SK02 8180 0000 0070 0020 1373 
Tel.: 057/7750627 
FAX: 057/7750627 
E – mail: poradna@cpppap‐humenne.sk 

   
 
  a 
 
Zhotoviteľ: 
 
Obchodné meno: Michal Vadila – MiVa  
Adresa: Lukačovce 84 
Zastúpený:  Michal Vadila 
Právna forma: fyzická osoba - podnikateľ 
Zapísaný:  č.Žo-2005/01640, č.Ž.reg. 720-12134, O.Ú. v Humennom 
Bankové spojenie:  SLSP 
IBAN:  SK89 0900 0000 0004 6267 8895 
IČO:  41 581 032 
DIČ:  104 168 9891 
IČ DPH:  SK 104 168 9891 
Tel.:  0908 333 130 
e-mail:  mvadila@gmail.com 
 

Zmluvné strany uvedené v tejto zmluve ako objednávateľ a zhotoviteľ 

uzatvárajú 

túto zmluvu o dielo podľa ust. § 269 a nasl. Obchodného zákonníka, t. j. o poskytnutí služby. Zmluvné 
strany sa dohodli, že tento zmluvný vzťah sa bude riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka 
Slovenskej republiky. 

 
  



Článok II.  

 
PREDMET ZMLUVY 

 
Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa poskytovať služby správcu počítačov a sieti a to: 
 
Mesačne: 

-inštalácia a update: WinPAM, WinIBEU, EVuPP, Proforient 

-web: faktúry, objednávky, zmluvy a rôzne aktuality  

-údržba PC, inštalácia a update OS, antivírového programu 

-zálohovanie dokumentov a údajov ekonomického software 

-údržba a aktualizácia e-mailových klientov 

Nepravidelne – podľa požiadavok: 

-tvorba www stránky  

-rozširovanie a konfigurácia poč. siete 

-inštalácie OS a programov na nové PC 

-konfigurácie na bezdrôtové pripojenie 

-riešenie vzniknutých problémov: HW a SW 

-školenia zamestnancov pre prácu s PC 

- inštalácia a funkcie programu BioFeedback 

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi za výkon diela 
v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.  

 

Článok III. 
ROZSAH A PODMIENKY VÝKONU DIELA 

 
Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť predmet zmluvy vlastnými prostriedkami alebo za účasti tretích osôb. 
 

Článok IV 

ČAS PLNENIA 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu 36 mesiacov od 1.1.2022 do 31.12.2024. 
  



Článok V. 
 

CENA 
 

Cena za výkon diela je: 
 

P.Č. OZNAČENIE 
POČET 
mesiacov 

JEDNOTKOVÁ 
CENA  v € bez 

DPH za 1 
mesiac 

CELKOVÁ 
CENA  v €  
bez DPH za 
požadovaný 

počet 
mesiacov 

1. Služby správcu počítačov a sieti 36 190  6 840 

  SPOLU bez DPH:      xxxx 6 840 

DPH 20%:    1 368 

Spolu s DPH 8 208 
 
a je splatná najneskôr 30 dní odo dňa vystavenia faktúry. 
 
 

 
Článok VI 

OSOBITNÉ USTANOVENIA 

Zhotoviteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa 
dozvedel v súvislosti s výkonom diela.  

Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípadoch, ktoré táto zmluva výslovne neupravuje, sa budú 
riadiť ust. Obchodného zákonníka SR. 

 
  

Článok VII 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy podliehajú dohode zmluvných strán a podpísané oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach a každá zo 
zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení. Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po jej 
zverejnení. 
 
 
 
Za objednávateľa    Za zhotoviteľa 

 
 
V Humennom, dňa  30.12.2021   V Lukačovciach, dňa .30.12.2021 


