
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 

Poskytovateľ:  PcProfi s.r.o. 
Sládkovičova 1 
08001 Prešov 

 
v zastúpení:  Ing. Peter Krafčík, konateľ spoločnosti 
IČO:   44685173 
Obchodný register: Okresného súdu Prešov 
Oddiel:    Sro 
Vložka číslo:  21414/P-Zbl 
Bankové spojenie: ČSOB Prešov 
Číslo účtu:  SK52 7500 0000 0040 0764 2768 
e-mail:   obchod@pcprofi.sk 

 
(ďalej ako „poskytovateľ) 

 
 

Objednávateľ:    Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany 
Pod lesíkom 19 
082 22 Šarišské Michaľany 

v zastúpení:  PaedDr. Mária Cvancigerová, riaditeľka školy 
IČO:    036158101 
e-mail:    zssarmich@gmail.com 

 (ďalej ako „objednávateľ') 
 
 

uzatvárajú v súlade s § 269  zák.   č.   513/1991   Zb.   Obchodný  zákonník  v znení   neskorších   predpisov  
(ďalej   len   „Obchodný  zákonník") zmluvu  o  poskytovaní  služieb  (ďalej  len „zmluva") v  nasledovnom  
znení:   
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať užívateľovi počas trvania tejto zmluvy 
služby týkajúcej sa spravovania Microsoft Office 365 – online podľa podmienok tejto zmluvy a 
záväzok užívateľa uhradiť poskytovateľovi za plnenie jeho činností dohodnutú odmenu podľa 
podmienok tejto zmluvy.  

2. Poskytovateľ sa zaväzuje na základe požiadavky objednávateľa v rámci predmetu zmluvy:  
a) vytvárať kontá v programe Microsoft Office 365– online pre nových užívateľov školy,  
b) odstraňovať existujúce kontá užívateľov v programe Microsoft Office 365 – online, 
c) generovať heslá pre existujúcich užívateľov v programe Microsoft Office 365 – online,  
d) vykonávať technickú podporu v prípade vzniknutého problému v programe Microsoft Office 365 – 
online. 
 

Článok II. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že včas oznámi potrebné informácie poskytovateľovi, aby mohol plniť 
zmluvu podľa článku I., bodu 2. 
Objednávateľ zodpovedá za správnosť, pravdivosť a úplnosť informácií odovzdaných poskytovateľovi.  

2. Poskytovateľ je povinný plniť svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy s odbornou starostlivosťou, 
riadne a včas podľa predmetu zmluvy. Zároveň sa poskytovateľ zaväzuje k tomu, že nebude pracovať 
s informáciami používateľov a poskytnuté osobné údaje bude chrániť v súlade so Zákonom č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

 
 



Článok III. 
Cena za služby a platobné podmienky 

1. Odmena za služby poskytnuté v zmysle článku I. tejto zmluvy sa na základe dohody zmluvných strán 

určuje vo výške 1.560,- € s DPH (slovom: jedentisícpäťstošesťdesiat eur) za kontá užívateľov v 

Microsoft Office 365 – online. Odmena bude fakturovaná na základe dvoch faktúr vystavených 

jedenkrát v roku 2020 v sume 780,- € s DPH (slovom: sedemstoosemdesiat eur) a jedenkrát v roku 

2021 v sume 780,- € s DPH (slovom: sedemstoosemdesiat eur). 

2. Podkladom na úhradu odmeny podľa tohto článku bude faktúra vystavená poskytovateľom so 
splatnosťou 14 dní od jej doručenia. Poskytovateľ je povinný zaslať objednávateľovi faktúru v 1 
origináli.  

3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou odmeny podľa tohto článku je poskytovateľ 
oprávnený účtovať objednávateľovi penále z omeškania vo výške 0,02% za každý deň omeškania.  
 

Článok IV. 
Trvanie zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu 24 mesiacov, zmluva je platná a účinná po podpise zmluvných strán. 
2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy pred uplynutím jej trvania s výpovednou lehotou 3 

mesiace, v takom prípade sa však zaväzuje uhradiť poskytovateľovi zmluvný storno poplatok vo výške 
10-násobku mesačného paušálu. 

3. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v 
ktorom bola výpoveď doručená druhej strane.  

4. Po vypovedaní zmluvy poskytovateľ odovzdá objednávateľovi administrátorské konto pre úplnú 
správu existujúcich kont.  
 

Článok V. 
Komunikácia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie a právne úkony podľa tejto zmluvy si budú 
doručovať niektorou z nasledovných foriem:  
a) e-mailom na adresy uvedené v záhlaví,  
b) doporučenou poštou s doručenkou alebo kuriérom na adresu uvedenú v záhlaví,  
c) osobne oproti písomnému potvrdeniu.  
 

Článok VI. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Ani jedna zmluvná strana nie je oprávnená bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej 
zmluvnej strany postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na akúkoľvek tretiu právnickú 
alebo fyzickú osobu.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek budúce spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú prednostne 
riešené rokovaniami zúčastnených strán za účelom dohody.  

3. Táto zmluva sa uzatvára písomne a je možno ju meniť a dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných 
strán, výlučne vo forme písomného dodatku k tejto zmluve.  

4. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa v celom rozsahu spravuje právnym poriadkom SR. 
Všetky spory z tejto zmluvy budú riešené miestne príslušným súdom miesta sídla poskytovateľa.  

5. Zmluva sa vyhotovuje v 2 (dvoch) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom 
vyhotovení. 
 

 
V Prešove dňa 01. 10. 2020. 
 
 
 
        ______________________      ______________________
 podpis poskytovateľa           podpis objednávateľa 


