
Zmluva o poskytovaní služieb 
Uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2) ObchZ. v platnom znení 

medzi 

Poskytovateľ: Action.net, s.r.o. 
Záhradnícka 1610/1, 955 01 Topoľčany 
IČO: 36520381, DIČ: 2022605497, IČ DPH: SK2020136987 
č.ú: 4007861696/7500 
zastúpená: Ing. Daniel Segeš 

a 

Odberateľ: Tríbečské osvetové stredisko v Topoľčanoch 
Stummerova 385/16, 95501 Topoľčany 
IČO:36102598 
č.ú: 7000311599/8180 
zastúpená: Mgr. Július Krajčik 

ČI. I. 

Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať odberateľovi služby a plnenia 
v rozsahu, spôsobom a za podmienok uvedených v tejto zmluve a záväzok odberateľa 
zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú odmenu. 

ČI. II. 

Poskytované služby 

II. 1. Poskytovateľ na základe tejto zmluvy poskytuje odberateľovi službu - Action.net 
Support, ktorá obsahuje mesačne: 

- Bežná údržba počítačovej siete, údržba hardware, software, aktualizácia firemného 
software. 
Údržba a vývoj web stránky a aktualizácia podľa požiadaviek klienta 

- grafické spracovanie klientových podkladov do 2 pracovných dní odo dňa ich 
doručenia (diplomy, brožúry, plagáty...) 
programátorské práce podľa požiadaviek klienta 

ČI. III. 



Cena za poskytované služby 

III. 1. Dohodnutá cena za poskytovanú službu Action.net Support, je paušálne 250 EUR 
vrátane DPH mesačne. 

III. 2. Za služby poskytnuté nad rámec uvedený v bode II.1. poskytovateľ bude odberateľovi 
fakturovať a odberateľ zaplatí poskytovateľovi cenu podľa cenníka poskytovateľa platného 
v mesiaci, v ktorom k ich poskytnutiu dôjde. 

III. 3. Aktuálny platný cenník poskytovateľa je umiestnený v klientskej zóne na internetovej 
stránke poskytovateľa, do ktorej sa odberateľ prihlasuje na základe prihlasovacieho mena 
a hesla prideleného mu poskytovateľom. 

III. 4. Cena za poskytnuté služby bude odberateľom zaplatená v lehote splatnosti faktúry 
vystavenej odberateľovi poskytovateľom za každý mesiac poskytovaných služieb. 

III. 5. V prípade, ak odberateľ bude v omeškaní so zaplatením poskytovateľom mu 
fakturovanej ceny za poskytovanie služieb alebo jej časti, je odberateľ je povinný zaplatiť 
poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý začatý deň 
omeškania. Zmluvná pokuta je splatná okamihom vzniku nároku na jej zaplatenie. 

ČI. IV. 

Vzájomná komunikácia 

IV.l. Všetky požiadavky poskytovateľa, zasielanie vybavených požiadaviek, spracovaných 
podkladov a faktúr za poskytnuté služby, ako aj komunikáciu s odberateľom bude 
poskytovateľ realizovať písomne na adresu Tríbečské osvetové stredisko v Topoľčanoch, 
Stummerova 385/16, 95501 Topoľčany, ústne na tel. č. 038/532 10 64; 038/532 30 12 alebo 
prostredníctvom elektronickej pošty na adresách: toposveta@toposveta.sk, 
podoba@toposveta.sk, milata@toposveta.sk. trstan@toposveta.sk, ronecova@toposveta.sk, 
motycakova@toposveta.sk, frunova@toposveta.sk, .Na komunikáciu nerealizovanú cez 
uvedené údaje sa neprihliada. 

IV.2. Všetky požiadavky odberateľa, zasielanie podkladov na spracovanie a iné dožiadania, 
ako aj komunikáciu s poskytovateľom bude odberateľ realizovať písomne na adresu 
Action.net, s.r.o., Záhradnícka 1610/1, 955 01 Topoľčany, ústne na tel. č. 0908 113452, alebo 
prostredníctvom elektronickej pošty na adrese seges@action.sk Na komunikáciu 
nerealizovanú cez uvedené údaje sa neprihliada. 

ČI. V. 

Ostatné dojednania 

V. 1. Nárok na poskytnutie odberateľom nevyčerpaných predplatených služieb, na 
poskytnutie ktorých má odberateľ nárok v rámci služby Action.net Support, sa prenášajú do 
nasledujúceho mesiaca resp. nasledujúcich mesiacov rámci kalendárneho roka (ďalej aj ako 
„prenesený nárok na služby"). 
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V. 2. Všetky služby na poskytnutie ktorých má odberateľ nárok v rámci služby Action.net 
Support, vrátane preneseného nároku na služby vzniknuté v jednom kalendárnom roku 
musia byť vyčerpané v tomto kalendárnom roku, inak zanikajú t.j. neprenášajú sa do 
nasledovného kalendárneho roka a uplynutím kalendárneho roka v ktorom vznikol nárok na 
ich poskytnutie tento nárok zaniká. 

V.3. V prípade, ak poskytovateľ v niektorom mesiaci poskytne odberateľovi služby nad rámec 
obsiahnutý v službe Action.net Support, a odberateľ bude mať prenesený nárok na služby, 
započíta sa na pokrytie poskytnutých služieb prevyšujúcich rozsah najskôr prenesený nárok 
na služby. Ak započítaný prenesený nárok na služby nebude postačovať na pokrytie 
poskytnutých služieb, tieto nepokryté poskytnuté služby poskytovateľ odberateľovi 
vyfakturuje v zmysle ust. ČI. III. bodu III.2. tejto zmluvy. 

ČI. VI. 

Doba trvania zmluvy 

VI.1. Táto zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. 

VI.2. Zmluva zaniká výpoveďou. Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán bez 
uvedenia dôvodu ku koncu kalendárneho mesiaca tak, že výpoveď oznámi druhej strane. 
Výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane. 

VI.3. Výpoveď zmluvy je nutné uskutočniť písomnou formou, inak je neplatná. 

VII. 

Záverečné ustanovenia 

VII.1. V prípade, ak je ktorékoľvek ustanovenie zmluvy neplatné alebo nevynútiteľné, alebo 
sa takým stane v budúcnosti, nemá to vplyv na platnosť a vynútiteľnosť ostatných 
ustanovení zmluvy, pokiaľ z povahy neplatného či nevynútiteľného ustanovenia zmluvy 
alebo z jeho obsahu alebo z okolností, za ktorých bolo dohodnuté nevyplýva, že takéto 
neplatné či nevynútiteľné ustanovenie zmluvy nemožno oddeliť od ostatného obsahu zmluvy 
(viď ust. § 41 ObčZ.). Zmluvné strany sa zaväzujú také neplatné či nevynútiteľné ustanovenie 
zmluvy nahradiť do dvoch mesiacov po tom ako sa o neplatnosti a nevynútiteľnosti takého 
ustanovenia dozvedela druhá zo zmluvných strán platným a vynútiteľným ustanovením. 

VII.2. Akékoľvek zmeny či dodatky tejto zmluvy musia byť v písomnej forme s podpismi 
oboch zmluvných strán na tej istej listine. Nedodržanie písomnej formy má za následok ich 
neplatnosť v zmysle ustanovenia § 272 ObchZ. 



/ 

VII.3. Odberateľ Podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s aktuálnym 
platným cenníkom, platnými v okamihu podpisu Zmluvy, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu 
Zmluvy. 

VII.4. Zmluva bola podpísaná a koncipovaná ako inominátna zmluva (nepomenovaná) 
v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2) ObchZ., riadi sa ObchZ a podlieha právnemu poriadku 
Slovenskej republiky. 

VII.5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu. 

VII.6. Zmluva bola vyhotovená v 2 rovnopisoch z ktorých každý z Účastníkov dostane po 
jednom exemplári. 

VII.7. Účastníci si Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, čo na znak svojho súhlasu a ako 
prejav svojej slobodnej, vážnej, neomylnej a ničím nezpochybniteľnej vôle potvrdzujú svojimi 
podpismi. 

V Topoľčanoch dňa 28.júna 2012 


