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Zmluva o poskytovaní služieb – Zmluva o dielo 2022040101 
 
 

1. COEX spol s r.o.  
so sídlom  Sotinská 1474/11, 905 01  Senica 
IČO:  17330581, 
zapísaná v:  Obchodný register Okresného súdu v Trnave, 
 Oddiel: Sro, Vložka číslo: 40152/T 
zastúpená: Ing. Andrej Dobiaš –  konateľ 
IČ DPH:  SK2020342511 
bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 
IBAN:  SK86 1100 0000 0026 2800 4727 
 
Ďalej aj ako „poskytovateľ“ 
 

 
2. Zariedenie sociálnych služieb Senica, n.o. 
so sídlom  Štefánikova 1598/11B, 90501 Senica 
IČO:  36084603 
zapísaná v:   KÚ Trnava pod č. VVS/NO-53/2005 
zastúpená: Mgr. Slavomíra Jurovatá 
DIČ:     2021999705  
bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 
IBAN:   
 
Ďalej aj ako „objednávateľ“ 
 
 

Účel zmluvy 
 
1. Objednávateľ uzatvára s poskytovateľom záväzkový vzťah v rámci projektu Ekonomická WEB 

aplikácia 2022 (ďalej v texte ako “Projekt“).  
 
2. Účelom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní 

služieb poskytovateľom v rámci Projektu pre objednávateľa, počas platnosti tejto zmluvy . 
 
3. Poskytovateľ je povinný poskytovať služby podľa pokynov objednávateľa. 
 
 

I. Predmet zmluvy 
 
1. V rámci projektu sa poskytovateľ zaväzuje, počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy, objednávateľovi 

poskytovať:  
a) programátorské práce – vývoj a údržba web aplikácie Účtovníctvo a Sklad 

 
 
 (ďalej spolu v texte aj ako „služby“). 
 
2. Poskytovateľ na základe tejto zmluvy udeľuje objednávateľovi aj sublicenciu – súhlas s použitím 

autorských diel, softvéru a s tým súvisiacich databáz (ďalej v texte aj ako „dielo“), vytvorených na 
základe tejto zmluvy ako aj s ich jednotlivými vývojovými fázami („ďalej v texte ako „vývojová 

fáza“), v zmysle dojednaní tejto zmluvy, ak k ich vytvoreniu dôjde. 
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II. Odmena 
 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí poskytovateľovi za riadne a včas vykonané 

a odovzdané služby odmenu - podľa cenníka na http://www.edcom.sk/web/cennik.pdf , ktorý je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Odmena zahŕňa všetky náklady a hotové výdavky súvisiace 
s poskytnutím služieb a je v nej zahrnutá i odmena poskytovateľovi za každú prípadnú a poskytnutú 
sublicenciu. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ musí odmenu, vo výške zodpovedajúcej 
reálne poskytnutým službám, fakturovať. 

  
Ročná licencia podsystém Podvojné účtovníctvo                                                        50 Eur bez DPH 20% 
Ročná licencia podsystém Sklady                                                                                50 Eur bez DPH 20% 
Ročná licencia zdielaná doména                                                                                  10 Eur bez DPH 20% 
 
2. Odmena bude splatná do 14 dní od doručenia príslušných faktúr, podľa bodu II. 1., objednávateľovi. 
 
 

III. Práva a povinnosti zmluvných strán 
 
1.  Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi, na jeho žiadosť, písomnú informáciu o priebehu 

vykonávania služieb. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať poskytovanie služieb. 
 
2.  Po ukončení platnosti tejto zmluvy je poskytovateľ povinný na požiadanie objednávateľa, inak bez 

zbytočného odkladu, vrátiť objednávateľovi všetky materiály, zariadenia a iné veci, ktoré prevzal od 
objednávateľa a je povinný ich odovzdať objednávateľovi v stave, v akom ich od neho prevzal, 
s prihliadnutím na obvyklé a primerané opotrebovanie. 

 
3.  Poskytovateľ podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že pri plnení záväzkov z tejto zmluvy nebude konať 

v rozpore so žiadnym jeho zmluvným záväzkom voči tretej strane, ani právnym predpisom. 
 
4.  Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude riadne plniť záväzky z tejto zmluvy bez ohľadu na záväzky, 

ktorými je alebo v budúcnosti bude viazaný voči iným osobám v čase trvanie tejto zmluvy. 
 
5.  Poskytovateľ berie na vedomie a súhlasí, že objednávateľ je oprávnený meniť pokyny počas 

poskytovania služieb.  
 
6.  Poskytovateľ a objednávateľ sa zaväzujú, že pri plnení záväzkov z tejto zmluvy sú povinní konať tak, 

aby neohrozili dobré meno zmluvných strán. 
 
7.  Poskytovateľ je povinný plniť záväzky z tejto zmluvy osobne alebo prostredníctvom spôsobilých osôb. 

Poskytovateľ sa zaväzuje oznamovať meno a priezvisko konkrétnych osôb, ktoré budú služby 
v zmysle tejto zmluvy vykonávať, ak ho o to objednávateľ požiada. 

 
8.  Poskytovateľ je povinný vykonávať služby v zmysle tejto zmluvy na mieste, prostriedkami a 

spôsobom určenom objednávateľom. V prípade ak bude poskytovateľ poskytovať služby na mieste 
objednávateľa alebo tretej osoby, je povinný dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá a smernice 
ohľadom BOZP a PO. 

 
9.  Objednávateľ počas trvania tejto zmluvy poskytne poskytovateľovi primeranú súčinnosť potrebnú na 

poskytnutie služby podľa tejto zmluvy. Objednávateľ poskytne poskytovateľovi informácie 
a podklady, ktoré bude mať k dispozícii a ktoré môžu súvisieť s poskytovanou službou a sú na jej 
vykonanie potrebné. 

 
 

IV. Doba trvania zmluvy 
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1. Táto zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú od 4.1.2022. 
 
2. Táto zmluva zaniká: 

a) dohodou zmluvných strán, 
b) výpoveďou ktorejkoľvek strany aj bez uvedenia dôvodu. Výpovednou lehotou sú 3 kalendárne 

mesiace. Lehota začína plynúť v deň doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. 
 
 

V. Autorské práva 
 
1. Poskytovateľ podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že pri uzatvorení tejto zmluvy je daná pôsobnosť 

slovenského Autorského zákona a že disponuje so všetkými potrebnými licenčnými právami ( a/alebo 
vykonáva majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu vo svojom mene a na svoj účet) ku 
každému a k všetkým dielam ako aj databázam, ktoré boli alebo budú vytvorené v zmysle tejto 
zmluvy. 

 
 

VI. Osobitné práva k databáze 
 
1. Poskytovateľ, ako zhotoviteľ databázy, týmto udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie, extrakciu 

alebo reutilizáciu celého obsahu databázy alebo jej kvalitatívne či kvantitatívne podstatnej časti, 
vrátane názvu, najmä na: 
a) vyhotovenie rozmnoženiny databázy, verejné rozširovanie originálu databázy alebo jeho 

rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, verejné rozširovanie 
originálu databázy alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním, spracovanie, preklad do 
iného jazyka a adaptáciu databázy. 

 
 

VII. Záruky 
 
1. Poskytovateľ vykoná služby riadne a včas. 
 
2. Poskytovateľ bude pri poskytovaní služieb postupovať s odbornou starostlivosťou. Prípadné škody 

vzniknuté zo zanedbania odbornej starostlivosti budú opravené(odstránené) na náklady 
poskytovateľa. 

 
3. Poskytovateľ poskytuje záruku na služby a výsledky poskytnutých služieb podľa tejto zmluvy 

v trvaní 24 mesiacov, odo dňa ich prevzatia objednávateľom. 
 
4. V prípade zistenia nedostatkov na službách v priebehu realizácie služieb, má objednávateľ právo 

požadovať nápravu od poskytovateľa. Poskytovateľ musí odstrániť nedostatky v primeranej lehote 
tak, aby nedošlo k prerušeniu realizácie diela a predlžovaniu termínu jeho odovzdania, inak môže 
objednávateľ žiadať náhradu škody. 

 
5. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, odstrániť vady a nedorobky, špecifikované 

objednávateľom. V prípade, že nie je možné vady a iné nedostatky odstrániť bez zbytočného odkladu, 
môžu sa objednávateľ a poskytovateľ dohodnúť na primeranom termíne, do ktorého sa tieto vady 
dodatočne odstránia. 

 
 
 

VIII. Zodpovednosť za škodu a sankcie 
 
1. Poskytovateľ je zodpovedný za škodu spôsobenú objednávateľovi v rozsahu ustanovenom zákonom. 
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2. Poskytovateľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o vzniku/možnosti vzniku škody 

prípadne už vzniknutú škodu minimalizovať. 
 

 

IX. Záverečné ustanovenia 
 
1. Táto zmluva môže byť zmenená len písomnou formou, a to dodatkom podpísaným všetkými 

zmluvnými stranami. 
 
2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami. 
 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek korešpondencia bude zmluvnými stranami zasielaná 

doporučene. V prípade pochybností, sa dokument považuje za doručený tretím dňom od jeho 
odoslania doporučenou poštou, na adresy uvedené v záhlaví zmluvy. 

 
4. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné, účinné alebo neskôr stratia 

platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení. 
 
5. Obsah tejto zmluvy a všetky informácie s ktorými prídu zmluvné strany do styku v súvislosti 

s plnením podľa tejto zmluvy sú považované za dôverné informácie. Tvoria aj obchodné tajomstvo, 
a to aj po skončení platnosti tejto zmluvy. Poskytovateľ je povinný dať podpísať každému 
zamestnancovi/subkontraktorovi resp. každej osobe, ktorá príde do kontaktu s akýmikoľvek 
informáciami súvisiacimi priamo či nepriamo s touto zmluvou Dohodu o dôvernosti údajov a jeden 
originál takto podpísanej Dohody o dôvernosti údajov bezodkladne poskytnúť objednávateľovi. 

 
6. Zmluvné strany sa budú v záujme zachovania dobrých vzájomných vzťahov snažiť riešiť vzniknuté 

spory mimosúdnou cestou, najmä vzájomnou dohodou. V prípade nevyriešenia sporu mimosúdne, 
bude spor týkajúci sa tejto Zmluvy, predložený na rozhodnutie príslušnému Okresnému súdu v súlade 
s ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku č. 99/1963 Zb., v znení neskorších predpisov. 

 
7. Zmluva bola účastníkmi prečítaná, schválená a na znak súhlasu s jej obsahom vlastnoručne 

podpísaná. Zmluvné strany svojimi podpismi na tejto zmluve potvrdzujú, že ju uzatvorili slobodne, 
vážne, zmluvu si prečítali a jej obsahu porozumeli. 

 
 
 
 

 
 V Skalici, dňa 4.1.2022 V Senici, dňa 4.1.2022 

 
 
 
 
 
 

 _____________________________ _____________________________ 
 Objednávateľ Poskytovateľ 


