
Zmluva o výkone správy servera 
na ktorej sa podľa §269 a nasledujúcich Obchodného zákonníka dohodli 

 

Objednávateľ:   Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 

    Farského 9 

    851 01 Bratislava 

    zast. PaedDr. Jozefom Horákom, riaditeľom 

    IČO: 17054281 

a 

Zhotoviteľ:     

 

I. 

Záväzky zhotoviteľa 

 

1.1 Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje od 1.7.2019 na dobu určitú do 30.6.2020 vykonávať 

správu servera objednávateľa. 

1.2 Serverom sa pre účely tejto zmluvy rozumie: 1 počítačová zostava s operačným systémom 

LINUX, Windows, alebo Virtuálnym prostredím VMware ESXi  

1.3 Správou servera sa pre účely tejto zmluvy rozumie: 

a) Softvérová správa servera 

b) Hardvérová správa servera 

1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať tzv. vzdialenú správu servera 

1.5 Softvérová správa servera spočíva v nepretržitom: 

a) Všeobecnom spravovaní programového vybavenia servera, 

b) Monitorovania servera a 

c) Správa aplikácií nutných na prevádzku servera 

1.6 Zhotoviteľ nezodpovedá za obsah web stránok, ani jednotlivých priečinkov zdieľaných na 

serveri 

1.7 Hardvérová správa servera spočíva v správe technického vybavenia servera. 

1.8 Zhotoviteľ nezodpovedá : 

a) Za hardvérové vady a poruchy servera, ktoré neboli zavinené zhotoviteľom 

b) Za škody, ktoré objednávateľovi vznikli v súvislosti s harvérovými vadami a poruchami 

servera, ktoré neboli zavinené zhotoviteľom. 

1.9 Zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa sa však zaväzuje bezodkladne vykonať servis 

hardwaru servera 

 

 

 

II 

Záväzky objednávateľa 

 

2.1 Objednávateľ sa zaväzuje umožniť vykonávanie správy servera, najmä poskytnutím 

potrebnej súčinnosti a informácií o serveri. 



2.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi : 

a) Za vzdialenú správu servera  vo výške .... Eur mesačne, s DPH ..... Eur/mesiac.  

b) Za akýkoľvek iný úkon na základe požiadania v sídle objednávateľa .... Eur/hod, s DPH 

.... Eur/hod.  

2.3 Platby podľa tejto zmluvy sú splatné mesačne na účet zhotoviteľa do 14 dní od doručenia 

faktúry za predchádzajúci kalendárny mesiac. 

 

 

III. 

Záverečné ustanovenia 

3.1 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a ostatných všeobecne záväzných predpisov. 

3.2 Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú 

zmluvnú stranu. 

3.3 Túto zmluvu je možné meniť len dohodou zmluvných strán formou písomných dodatkov. 

3.4 Objednávateľ aj zhotoviteľ sú oprávnení túto zmluvu jednostranne písomne vypovedať aj bez 

udania dôvodu v trojmesačnej výpovednej dobe, ktorá začína plynúť prvým dňom 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená 

druhej strane. 

3.5 Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, ktorý vyjadruje ich slobodnú 

a vážnu vôľu, zmluvu neuzavreli v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak 

čoho túto zmluvu vlastnoručne podpísali. 

3.6 Zmluva začína platiť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda nasledujúci 

deň po zverejnení na webovom sídle objednávateľa. 

 

 

 

 

V Bratislave dňa:  

 

 

 

________________________     ______________________ 

Objednávateľ       Zhotoviteľ 

 


