
 

Zmluvy o poskytovaní služieb č. 27/2021 uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

 

Článok I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

Objednávateľ:    

 

Obchodné meno: Trnavská teplárenská, a.s. 

Sídlo: Coburgova  84  

 917 42  Trnava 

IČO: 36 246 034 

IČ DPH: SK2020166632 

DIČ: 2020166632 

Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Trnava,               

oddiel SA, vložka č.10219/T 

Zastúpená: Ing. Juraj Slašťan  

 generálny riaditeľ 

 Ing. Peter Srpoň 

 Finančný riaditeľ  

Peňažný ústav:         

Číslo účtu:   

Telefón: 033/5553222 

 

 

Dodávateľ :  

Obchodné meno: PEYO, spol .s.r.o. 
Sídlo: Hviezdoslavova 2/13 

 965 01 Žiar nad Hronom      

Zastúpený:         Ing. Jozef Baláž 

Telefón:         0903770225 

IČO:          31 647 073 

Bankové spojenie:       

   Zapísaný:         Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, 

                             vložka  číslo: 3407/S 

 

Článok II. 

PREDMET  ZMLUVY 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť konzultačné služby v nasledovných oblastiach : 

 

1/ Konzultácie k navrhnutým riešeniam spoločnosti Micro Step pri obnove a úprave Monito-

rovacieho a riadiaceho systému  

2/ Konzultácie k Grafickému informačnému systému 

3/ Podpora pri prenose dát na webovú stránku TaT   

4/ Usmernenie procesu zálohovania dát 

5/ Posúdenie možnosti obnovy poškodených (kryptovaných) dát  

 

 

 

 

 



Článok III. 

ČAS  PLNENIA 
 

1. Predmet zmluvy sa bude realizovať v období 15.5.2021 do 15.6.2021. 

  

Článok IV. 

MIESTO  PLNENIA 
 

1. Miestom plnenia je : 

• Areál TAT, a. . Coburgova 84, 917 42 Trnava 

• Sídlo zhotoviteľa Hviezdoslavova 2/13, 965 01 Žiar nad Hronom      

 

Článok V. 

CENA  DIELA  A FAKTURÁCIA 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je povinný zaplatiť Dodávateľovi za predmet 

zmluvy v hodnotu v maximálnom rozsahu  40 hodín : 

• základná hodinová sadzba 45,- EUR bez DPH 

2. Cenu dohodnutú v ods. 1. tohto článku zmluvy je Dodávateľ oprávnený fakturovať vcelku po 

ukončení prác formou písomnej správy. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ sa zaväzuje uskutočniť úhradu faktúry do 15 dní 

po obdržaní faktúry.  

4. Cena podľa tejto zmluvy je dohodnutá  bez dane z pridanej hodnoty. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania Objednávateľa s plnením si svojej zmluv-

nej povinnosti podľa ods. 3 tohto článku zmluvy,  je Objednávateľ povinný Dodávateľovi úrok 

z omeškania vo výške 0,02% za každý deň omeškania z omeškanej sumy. 

6. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že prijatie a uhradenie faktúry podľa tohto článku zmluvy 

Odberateľom sa považuje za riadne a včasné splnenie predmetu zmluvy Dodávateľom. 

7. Ak sa Dodávateľ dostane kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy na zoznam osôb, u ktorých 

nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH  podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zá-

kona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„ZoDPH“), vedený a zverejňovaný Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky (ďalej len 

„Zoznam“), zaväzuje sa o tejto skutočnosti bezodkladne písomne informovať Objednávateľa, 

inak zodpovedá za škodu tým vzniknutú Objednávateľovi. Bez ohľadu na vyššie uvedené, odo 

dňa zverejnenia zápisu Dodávateľa do Zoznamu je Objednávateľ oprávnený zadržiavať 

z faktúr vystavovaných Dodávateľom sumy zodpovedajúce výške fakturovanej DPH (ďalej 

len „Zádržné“), a to bez ohľadu na právny titul celkovej fakturovanej čiastky. Objednávateľ 

je povinný uvoľniť Dodávateľovi Zádržné, avšak znížené o sumy, ktoré si voči Objednávate-

ľovi uplatnil príslušný správca dane z titulu zákonného ručenia Objebnávateľa podľa § 69b 

ZoDPH, iba ak Zhotoviteľ bude vymazaný zo Zoznamu a predloží Objednávateľovi potvrde-

nie od príslušného správcu dane o neexistencii nedoplatkov Dodávateľa na DPH, nie staršie 

ako päť (5) dní. Ak Dodávateľ nebude vymazaný zo Zoznamu ani do tridsiatich (30) dní odo 

dňa jeho zápisu do Zoznamu, Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť 

s okamžitou účinnosťou. Objednávateľ je aj v prípade odstúpenia od tejto Zmluvy podľa pred-

chádzajúcej vety oprávnený zadržiavať Zádržné, a to až do momentu splnenia podmienok pre 

jeho uvoľnenie Dodávateľom podľa tohto bodu Zmluvy. 

 Bez ohľadu na oprávnenie objednávateľa zadržiavať z faktúr vystavovaných Dodávateľom 

sumy zodpovedajúce výške fakturovanej DPH, objednávateľ je vždy oprávnený sumu zodpo-

vedajúcu výške Dodávateľom fakturovanej DPH zaplatiť priamo správcovi dane na osobný 

účet Dodávateľa skutočnosť ktorú je objednávateľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť 

Dodávateľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že úhradou DPH na osobný účet dodávateľa vedený 

správcom dane podľa predchádzajúcej vety sa záväzok objednávateľa voči Dodávateľom vo 



výške zaplatenej DPH a z právneho dôvodu vyplývajúceho z vystavenej faktúry považuje bez 

ohľadu na ďalšie ustanovenia tejto zmluvy za splnený. 

  

 

Článok  VI. 

POVINNOSTI  OBJEDNÁVATEĽA 

a) poskytovať Dodávateľovi v súvislosti s plnením predmetu zmluvy  na požiadanie potreb-

né vysvetlenia a podklady vo forme požadovanej Dodávateľom 

b) umožniť Dodávateľovi (osobám zabezpečujúcim plnenie predmetu zmluvy) pri plnení 

predmetu zmluvy vstup do svojich priestorov 

c) zaplatiť Dodávateľovi cenu za predmet zmluvy 

 
 

Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Objednávateľ a Dodávateľ môžu od tejto zmluvy odstúpiť, ak niektorá zo strán poruší pod-

mienky tejto zmluvy, a to najmä : 

• ak sa naruší dôvera medzi zmluvnými stranami 

• ak Objednávateľ neposkytuje potrebnú súčinnosť a informácie  nevyhnutné pre výkon 

predmetu zmluvy. 

2. Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy aj bez uvedenia dôvodu. 

3. Objednávateľ je  však povinný Dodávateľovi uhradiť odmenu za úkony a práce  vykonané v 

zmysle tejto zmluvy do dňa účinnosti odstúpenia. 

4. Túto zmluvu je možné doplňovať a meniť iba písomnými dodatkami, na  ktorých sa zmluvné 

strany dohodnú. 

5. Právne vzťahy neupravené v tejto zmluve sa medzi zmluvnými stranami riadia príslušnými  

ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

6. Dodávateľ spracúva a chráni osobné údaje, v súlade s platnými zákonmi a ostatnými záväznými 

právnymi predpismi týkajúcich sa ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 

a o voľnom pohybe takýchto údajov ( „GDPR“). Počas predzmluvných vzťahov, ako aj počas 

samotného poskytovania služieb zo strany Dodávateľa.  Objednávateľ môže poskytovať Dodáva-

teľovi osobné údaje rôznych fyzických osôb. Rozsah osobných údajov a okruh dotknutých fy-

zických osôb, ktorých údaje Objednávateľ Dodávateľovi poskytuje, závisí vždy od konkrétneho 

zmluvného vzťahu a konkrétnej služby, ktorú Dodávateľ Objednávateľovi poskytuje. Objedná-

vateľ týmto prehlasuje, že je oprávnený tieto osobné údaje Dodávateľovi poskytnúť. 

7. Dodávateľ sa pre účely tejto zmluvy považuje za prevádzkovateľa týchto osobných údajov 

v zmysle čl.  4 ods. 7 GDPR a/alebo § 5 písm. o) Zákona o ochrane osobných údajov.  V prípade, 

ak dodávateľ bude vo vzťahu k odberateľovi v pozícii sprostredkovateľa v zmysle čl. 4 ods. 8 

GDPR a/alebo § 5 písm. r) Zákona o ochrane osobných údajov, uzatvoria zmluvné strany medzi 

sebou zmluvu o spracúvaní osobných údajov podľa čl. 28 ods. 3 GDPR a/alebo § 34 ods. 3 Zá-

kona o ochrane osobných údajov. 

8. Pre potreby plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona a opatrení pre ochranu pred legali-

záciou príjmov z trestnej činnosti, a proti praniu špinavých peňazí a ďalej pre účely identifi-

kácie konečného užívateľa výhod, zmluvné strany potvrdzujú, že boli vykonané pri podpise 

tejto zmluvy potrebné úkony na naplnenie účelu. 

9. Dodávateľ považuje informácie a podklady poskytnuté Objednávateľom pre plnenie predme-

tu zmluvy za prísne dôverné. Okruh osôb zabezpečujúcich plnenie predmetu zmluvy zo  

strany Dodávateľ bude Objednávateľovi na požiadanie vopred oznámený. Dodávateľ však 

môže menovať Objednávateľa ako svojho klienta pri referenciách o svojich aktivitách. 



10. Zmluva je vyhotovená  v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane 

po jednom vyhotovení. 

11. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 15.5.2021 do 15.6.2021 

12. Zmluvu možno meniť iba vo forme písomných vzostupne očíslovaných dodatkov k Zmluve, 

ktoré sa na ňu výslovne odvolávajú, a ktoré sú podpísané oprávnenými zástupcami zmluv-

ných strán 

13. Táto zmluva je platná  dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinná dňom jej zve-

rejnenia v centrálnom registri zmlúv. 

14. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, že zmluvu uzavreli na základe 

vzájomnej dohody a na základe slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavili určite 

a zrozumiteľne, zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluva 

je urobená v predpísanej forme, zmluvu si pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli, a na 

znak súhlasu s ňou ju podpísali. 

 

 

Dátum:                                              Dátum:             

    

 Dodávateľ :                                                            Objednávateľ: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

..............................                                                        ……………………… 

     Ing. Jozef Baláž                                                            Ing. Juraj Slašťan  

  konateľ                                                                  generálny riaditeľ 

 

 

 

 

 

                                                                                     ……………………… 

               Ing. Peter Srpoň  

                                                                                  finančný riaditeľ 

 

 


