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Zmluva o poslĺytovaní služieb
č. &::.(nĺ1

(Jzavretĺi podľa s 269 ods. 2 zdk. č. 513/199I Zb. obchodného zókanníka v mení neslrorších pľedpisov
(ďakj ,, obchodný zdkonník") medzi zmlwnými stranami

Zmluvné strany

Nĺĺzov:
Sídlo:
lČo:
DIČ:
IBAN:
Štatutĺĺrny oľgĺán:
oprávnený konať v techniclcých veciach
v mene objednávatel'a:
E-mail:
(d'alej ako,,obiednávatel"')

Mesto Šal'a
Nĺĺĺnestie sv. Tľojice 7,g2715 Šal'a
00 306 185
2021024049
sK82 0900 000 0051 2430 6282
Mgr. Jozef Belic[ý, pľimátor

Mgľ. Maľtin Fabián
mesto@sala.sk

a

obchodné meno spoločnosti: Eliton' s. ľ. o.
Adresasídlaspoločnosti: Mafuškovo 320,925 01 Matuškovo
lČo: 51 310 309
DIČ: 2t20663908
IČ opH: SK2l20663908
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.

IBAN: SK43 1100 0000 0029 4307 0134
Štatutáľny orgán: Nikolas Duba - konatelo

Tel: +421908462246
E-mail: nikolas@eliton.sk
Zapísaný v obchodnom registi okľesného súdu Tľnava' oddiel: Sro, vložka č.:4143llT
(d'alej ako'' poslĺytovatel' r)

Zmluvné stľany po vzi$omnej dohode uzatvárajú futo zmluvu o poskýovaní služieb (d'alej ako ,rzmluva'')



I. Weobecné ustanovenia
1. Poslqrtovateľ sa zaväzlfie, že za dojednanú cenu poskytne pre objednávateľa služby podl'a čl. il tejto

zmluvy.
2. Dodávatel'má opľávnenie na výkon technickej služby na kamerovom systéme mesta podl'a $ 7 ods.

l zákona é. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti a má udelenú licenciu na ýkon činnosti
Kraj slcým ľiaditel'sfuom PZ v Trnave na základe licencie číslo: PT-0025 59.

3. objednávateľ sazaviizuje dokončené služby prevziať azaplatiť zaich poskytnutie poskytovatelbvi
za dopľedu stanovenú cenu.

4. Poskýovatel':a zaviizuje pre objednávateľazabezpečiť poskytovanie služieb podlä čl. II tejto zmluvy
v sídle Mesta Šafu Nĺíľnestie Sv. Trojice 7,g27 15 Šaľa' ľesp. v iných lokalitĺách podlh objednávky
avšak len v katastľi mesta Šaľa.

II. Predmet uúuuy
1. Predmetom tejto aľrluvy je zabezpeéenie pľe objednávatel'a počas trvania zmluvy nasledujúce služby:

konzultačná činnosť v oblasti infonnačných systémov a IT odboru, bezpečnosti kameroých
systémov ako aj odboľné poradenstvo s {ým súvisiace, ato v zmysle d'alších ustanovení tejto zmluvy.
Ide o služby poskytované poslqrtovatelbm pre objednávatel'a spôsobom a za podmienok vopľed
dohodnuých účastĺríkmi mrluvy.

2. objednávateľ sa zaväaýe zaplatiť poskýovateľovi za objednané služby odmenu, a to vo výške,
spôsobom a za podmienok v zmluve a v objednávke uvedených.

III. Prúvg a povinnosti zmluvných strón
1. objednávatel' je povinný poslrytnúť poslqrtovatelbvi nevyhnutnú súčinnosť potrebnú na plnenie

zá,ľ'ázkov pos$tovatelb stanovených zmluvou.
2. Poslgrtovateľ je povinný postupovať pri plnení svojich záväzkov stanovených mtluvou s odbornou

starostlivosťou.
3. objednávatel' je povinný včas informovať poskytovatelb o všetlcých skutočnostiach potľebných na

zabezpečenie úspešného plnenia zíväzkov stanovených zmluvou.
4. Spory ýkajúce sa kvality poskytnuých služieb budú zmluvné strany ľiešiť so zretelbm na zilujem

zabezpečiť colý ľozsah a účel zĺnluvy zmierlivo.
5. Poslgrtovateľ sa zaväzuje zachovápať mlčanlivosť o všet[ých zisteniach o objednávatelbvi, jeho

dátach a procesoch, ku kÍorým dospel pľi plnení pľedmetu tejto zmluvy azavänlje sa, že pľíjme
pľimerané technické, organizačné a personálne opatrenia potľebné a účelné nazabezpeéenie splnenia
tohto zŕpäzku. V tejto súvislosti je Poslgrtovateľ povinný primerane poučiť všet\ých svojich
zamestnancov, kÍorí budú vykonávať svoju pľácu v zĺrysle pľedmetu tejto zmluvy.

6. Na požiadanie objednávatelh poslgrtovatel' predloží predbežnú cenovú ponuku za poskytovanú
službu a to maximálne do 3 pracovných dní.

IV Cena
Zmluvné stľany sa dohďli, Že cena za vykonanie každej služby bude stanovená na základe cenovej
ponuky dodávatelä a následnej zäviiznej objednávky zo strany objednávatel'a. Maximálny objem
poradens\ých služieb nepresiahne sumu 3000 EUR bez DPH počas celej doby tľvania zĺľrluvného
vďahu, tedaje v limite zikazky s možnosťou pľiameho zadania.

objednávateľ sa zaväzlýe uhľadiť poskýovatel'ovi dohodnutú cenu za poslrytnuté služby na
základe faktur vystavených pos\rtovatelbm. Faktura sa vystavuje na zĺáklade objednávky.
Poslgrtovatel'služieb vystaví najneskôr do desiateho dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktoľom
pľe objednávatel'a vykonával služby podl'a tejto zĺrluvy, faktúru za vykonané služby.

V Tmanfu anluuy
l . Zmluva sa uzatvára na dobu uľčitu odo dňa podpisu zmluvy do 3l .09.2023
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zaDoskvtovateľa: 
=podpis:

meno: Ing. Nikolas Duba
funkcia: konateľ

dátum a miesto: .ĺ.ľr.(t :.u.eľ l.ľln.hl tLrĺ

l_)r@N
J30t
0ltr

za oblednóvaĺeľa:

Mgľ.

dátum a ..#:.(!,. bu, fa/l"""'/"""

Zmluvu možno predčasne zľušiť buď dohodou, alebo qýpovď'ou ktorejkolŤek zo zmluvných strán z
akéhokoltek dôvodu, alebo aj bez udania dôvodu, Výpoveď musí bý písomná a musí bý doručená
druhej zĺrluvnej strane na adresu sídla inak je neplatná. Výpovedná lehotaje jeden mesiac azaéína
plynúť prwým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zĺnluvnej straĺle.

W. Zóverečné ustanovenia
1. Yďaby anluvných stnĺn bližšie neupľavené zmluvou sa upravujú príslušnými ustanoveniami

obchodného zákonníka a ostatných platných pľávnych predpisov slovenikej r"puttity.2. Zmluva je vyhotovená v toch rovnopisoch. objednávateľ obdrží po póapis" dvá ľovnopisy a
poslrytovatel' jeden rovnopis zmluvy.

3- Zmena zĺnluvy je možná len písomnou formou nazák|ade očíslovaných dodatkov a súhlasu oboch
mluvných stárr.

4. Zmlava nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma znrluvnými stľanami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web strĺĺnke objednávatel'a spôsobom podl'a $ 5a zĺkona č.
21ll200 Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciĺĺm v platnom znení.

5. Zmluvné {ftany si zĺnluvu prečítali, všetlĺy jej ustaĺrovenia vyjadrujú ich vážnu a slobodnú vôl'u
zbavenú alcýchkolŤek omylov, nazil<lade čoho pripájajú zrľrluvné strány svoje pďpisy.


