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ZMLUVA O SERVISE Fiškálnych Tlačiarní pre zákazníka
OBEC MILOSLAVOV

SERV č. : ISJVIILOSLAVOV 01/2018

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ servisu: INGSMAT-SOFTWARE spol s r.o.

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 
Zapísaný:

Zastúpený:

35 701 196
2020356338
SK2020356338
VÚB BA-mesto
1316546012/0200
OR OS BA I. odd. Sro, vl.č. 11985/B

Ing. Ladislav Szanto, konateľ 
(ďalej len „poskytovateľ“)

1.2. Objednávateľ servisu: OBEC MILOSLAVOV

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 
číslo účtu:

00304948
2020662182

VÚB a.s.
284 551 478/0200, IBAN: SK58 0200 0000 0028 4551 4758

Zastúpený: Milan Baďanský, starosta obce

(ďalej len „objednávateľ“)

1.3. Objednávateľ prehlasuje, že je spoločnosťou riadne založenou a existujúcou v súlade s 
právnym poriadkom Slovenskej republiky a ako taký je spôsobilý túto zmluvu uzavrieť.

1.4. Poskytovateľ prehlasuje, že je spoločnosťou riadne založenou a existujúcou v súlade s 
právnym poriadkom Slovenskej republiky a ako taký je spôsobilý túto zmluvu uzavrieť.

2. PREDMET ZMLUVY
2.1. Na základe tejto zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje po dobu platnosti tejto zmluvy 

dodávať objednávateľovi služby servis fiškálnych tlačiarní, ktoré zabezpečia odstránenie 
prevádzkových problémov a umožnia bezkolízny chod a plnú funkčnosť software 
a hardware fiškálnych tlačiarní. Predmetom zmluvy sú dodávky servisných služieb pre 
hardware podľa kap. 3.



3. ŠPECIFIKÁCIA PROSTREDIA A ROZSAHU
3.1. Dostupnosť servisu: 8,5 hodín x 5 dní (pondelok až piatok 8:00 16:30)

Umiestnenie prevádzok :
Podľa tabuľky

3.2. Šecifikácia servisovaného hardware :

Prevádzka Tlačiareň Výrobné číslo

Zberný dvor Miloslavov
Fiškál, tlačiareň:
PEGASSINO FT G.5870 TPG1910860

3.3. Služby podpory zahŕňajú v rámci paušálnej ceny:

3.3.1. Servisné zásahy u zákazníka na a nastavenie fiškálnych tlačiarní prostredníctvom 
vzdialeného pripojenia na prevádzku cez internet , počas trvania tejto zmluvy pri 
riešení prevádzkového problému vrátane odstraňovania závad SW fiškálnych 
tlačiarní cez vzdialený prístup

3.3.2. Telefonické a email konzultácie.

3.3.3. Vzdialená správa systému.

3.4. Služby podpory v rámci paušálnej ceny nezahŕňajú najmä :

3.4.1. Úpravy a rozširovanie fiškálnych tlačiarní podľa nových požiadaviek objednávateľa 
definovaných písomne a doručených poštou, faxom alebo e-mailom a podľa potrieb 
vyplývajúcich zo zmien legislatívy o fiškálnych tlačiarňach

3.4.2. Úpravy a opravy fiškálnych tlačiarní na prevádzkach u objednávateľa formou 
osobnej návštevy pracovníkom poskytovateľa

3.4.3. Údržbu, opravy, zálohovanie a iné manipulácie s používateľskými dátami fiškálnych 
tlačiarní.

3.4.4. Opravy HW časti fiškálnych modulov na prevádzke.

4. POSKYTOVANIE TECHNICKEJ PODPORY
4.1. Poskytovateľ sa zaväzuje odstraňovať závažné poruchy fiškálnych tlačiarní. Po 

preukaznom ohlásení poruchy priamo u poskytovateľa. Poskytovateľ sa zaväzuje 
odstraňovať poruchy u objednávateľa alebo v servisnom stredisku poskytovateľa formou 
opravy fiškálnych tlačiarní podľa dispozícií objednávateľa. Ďalej sa zaväzuje poskytovať 
služby u objednávateľa, alebo formou vzdialenej správy. Preferovaný spôsob je 
pomocou vzdialeného pripojenia osobná návšteva po vzájomnej dohode a súhlase 
objednávateľa.

4.2. Ďalej sa poskytovateľ zaväzuje poskytovať na požiadanie konfigurovanie optimálneho 
nastavenia funkčnosti fiškálnych tlačiarní a poskytovať konzultačné služby s tým 
spojené, poskytovať Hot-line a konzultačné služby z oblasti používania fiškálnych 
tlačiarní

4.3. Poskytovateľ sa zaväzuje že:
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4.3.1. Bude informovať objednávateľa o všetkých zásahoch a zmenách uskutočnených 
pri realizácii technickej podpory.

4.3.2. Bude uskutočňovať technickú podporu len po objednaní a súhlase objednávateľa.

4.3.3. Bude vykonávať technickú podporu takým spôsobom, aby sa minimalizovali možné 
následné technické problémy a nebola negatívne ovplyvnená funkcionalita 
objednávateľovho Informačného systému.

4.4. V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté doby odozvy na servisnú požiadavku:

Kategória

Doba odozvy 
pracovná doba 2 hod

Doba odozvy 
mimo pracovnej 
doby

4 hod

Doba opravy 16 hod

4.5. Doba opravy je definovaná ako odstránenie nahláseného prevádzkového problému - 
závady alebo poskytnutie prijateľného riešenia alebo jeho obchádzanie alebo návodu na 
obchádzanie daného problému alebo postúpenie problému na vyriešenie tretej osobe 
(Výrobca fiškálnej tlačiarne), ak ide o problém vyvolaný nekorektným správaním 
komponentov dodaných treťou stranou.

4.6. Zmluvné strany sa dohodli, že prvá hodina poskytovania služieb sa bude vždy rátať ako 
celá, nezávisle na tom či služba bola poskytovaná celú hodinu. Každé ďalšie 
poskytovanie služieb sa bude rátať po 30 minútových intervaloch, pričom interval kratší 
ako 30 minút sa zaokrúhli nadol na poslednú ukončenú hodinu a interval dlhší ako 30 
minút sa zaokrúhli nahor na ďalšiu celú hodinu.

4.7. Poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek oneskorené poskytnutie či neposkytnutie 
riešenia v rámci tejto zmluvy, ak toto bude zavinené okolnosťami vylučujúcimi 
zodpovednosť.

4.8. Hlásenie prevádzkových problémov a konzultácie:

4.8.1. Poruchy bude objednávateľ oznamovať:

telefonicky na telefónne číslo: 00421 905 719 527

elektronicky na adrese: ladislav.szanto@bez.sk

4.8.2. Konzultácie zabezpečí poskytovateľ servisu prostredníctvom:

firemnej "horúcej linky": 00421 907 736959, 00421 905 719527 

elektronicky prostredníctvom email: ladislav.szanto@bez.sk
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5. CENA PREDMETU ZMLUVY
5.1. Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej cene výšky paušálneho mesačného poplatku 

bez DPH podľa skutočne vykonaných prác:

pol. Popis cena jednotka

5.1.1 Mesačný servisný poplatok, ktorý zahŕňa výkony podľa 
bodu 3.

0,00 EUR/mesiac

5.1.2 Odstránenie porúch systémovým inžinierom, 
konzultácie systémového inžiniera na prevádzke

30,00 EUR/hod

5.1.5 Vzdialená správa systému mimo pracovnej doby 30,00 EUR/hod
5.1.6 Doprava 0,40 EUR/km

5.2. Úhrady budú realizované formou faktúr s priloženými preberacími, príp. servisnými 
protokolmi. V servisných protokoloch bude fakturovaný len ten náhradný materiál, na 
ktorý sa nevzťahujú záručné podmienky výrobcu.

5.3. Objednávateľ sa zaväzuje previesť na bankový účet poskytovateľa dohodnutú sumu, 
prípadne jej časti, na základe faktúr poskytovateľa do 14 dní odo dňa ich prijatia. Cena 
za servisnú činnosť bude fakturovaná k poslednému pracovnému dňu v mesiaci.

6. ZÁVÄZKY ZMLUVNÝCH STRÁN
6.1. Poskytovateľ sa zaväzuje dohodnutý predmet tejto zmluvy vykonávať sám a na vlastnú 

zodpovednosť. Pokiaľ by poskytovateľ mal vykonávať niektoré časti diela 
prostredníctvom tretích osôb, je povinný vyžiadať si súhlas objednávateľa. Za výkony 
tretích osôb zodpovedá poskytovateľ v plnom rozsahu tak, ako by predmetné výkony 
a dodávky uskutočňoval sám.

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť poskytovateľovi alebo pracovníkom jeho 
dodávateľských organizácií, ktoré poverí poskytovateľ na realizáciu výkonov podľa tejto 
zmluvy počas celej doby výkonu servisných služieb prístup ku všetkým zariadeniam, na 
ktoré sa predmet plnenia vzťahuje.

6.3. V prípadoch keď to bude nevyhnutné alebo potrebné objednávateľ zabezpečí 
prítomnosť povereného pracovníka na pracovisku počas celého výkonu servisných 
služieb. Tento poverený pracovník bude mať vedomosti o nainštalovaných zariadeniach 
a ich prevádzke na úrovni postačujúcej pre realizáciu pokynov špecifikovaných 
technickými pracovníkmi poskytovateľa pri odstraňovaní oznámenej poruchy.

6.4. Objednávateľ sa zaväzuje k naplneniu tejto zmluvy zabezpečiť poskytovateľovi potrebnú 
súčinnosť tak, aby sa umožnilo čo najefektívnejšie vykonanie predmetu plnenia tejto 
zmluvy. V prípade neposkytnutia súčinnosti platí ako dohodnuté, že termíny plnenia 
predmetu zmluvy budú automaticky predĺžené o čas neposkytnutia súčinnosti.

6.5. Nahlasovanie a špecifikovanie porúch na HotLine poskytovateľa sú oprávnení vykonať 
len poverení pracovníci objednávateľa.

6.6. Potvrdenie servisného zásahu sa uskutoční na tlačive "Servisný protokol" podľa Prílohy 
č.2, ktorý musí byť podpísaný zástupcami obidvoch zmluvných strán. Servisný protokol 
musí obsahovať evidenčné číslo, opis servisného zásahu, v prípade výmeny presný 
názov vymeneného dielu a sériové číslo pôvodného a vymeneného zariadenia.

6.7. Poskytovateľ sa zaväzuje potvrdiť preukazným spôsobom začiatok servisného zásahu 
faxom alebo na E-mail objednávateľa. Potvrdenie musí obsahovať evidenčné číslo,
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dátum a čas začiatku servisného zásahu. Ukončenie servisného zásahu bude 
potvrdené na “Servisnom protokole“ povereným pracovníkom objednávateľa.

6.8. Poskytovateľ je plne zodpovedný za to, že trvalo vymenené zariadenie bude rovnakej 
alebo lepšej kvality a bude mať rovnaké alebo lepšie parametre ako malo pôvodné 
zariadenie. Pri trvalej výmene v rámci záruky nefunkčného zariadenia za funkčné 
zariadenie je objednávateľ povinný vrátiť poskytovateľovi nefunkčné zariadenie.

6.9. V prípade, že porucha bola spôsobená neodborným zásahom, úmyselným poškodením, 
alebo ak zariadenia boli používané v prostredí prípadne spôsobom, ktorý nie je v zhode 
s podmienkami špecifikovanými výrobcom pre ich prevádzku resp. boli poškodené 
vplyvom prírodného živlu, spíše sa o tom záznam podpísaný oboma stranami. Oprava 
bude vykonaná na základe požiadavky objednávateľa a na náklady príslušnej 
organizačnej jednotky.

6.10. Objednávateľ sa zaväzuje písomne oznámiť poskytovateľovi mená poverených 
pracovníkov, ich telefónne čísla, E-mail adresy a čísla faxu do 5 dní po podpise tejto 
zmluvy a bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu pri každej ich zmene.

7. MLČANLIVOSŤ
7.1. Obe zmluvné strany sa zaväzujú, že zachovajú mlčanlivosť o akýchkoľvek 

skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri plnení povinností v súvislosti s touto zmluvou, 
napr. hospodárske, bankové, obchodné tajomstvo, ceny, know-how, technické riešenie, 
dokumentácia, atď.

7.2. Obe zmluvné strany sú si vedomé následkov, ktoré by proti nim mohli byť uplatnené v 
dôsledku škôd alebo porušenia zákonných ustanovení, vzniknutých nedodržaním tejto 
mlčanlivosti. Táto mlčanlivosť sa dotýka všetkých zamestnancov zmluvných strán. Za 
výber takýchto osôb zodpovedajú obe zmluvné strany.

7.3. Žiadne z informácií, ktoré získali zmluvné strany v súvislosti s plnením tejto zmluvy, 
nesmú sprístupniť tretím osobám, ani využiť na iný účel bez písomného súhlasu druhej 
strany. Rovnako nesmú pripustiť, aby sa tak stalo z ich nedbanlivosti, alebo inak.

8. UKONČENIE ZMLUVY
8.1. Zmluva je uzavretá na dobu určitú - 1 rok od nadobudnutia jej účinnosti. V prípade, ak 

niektorá zo zmluvných strán nedoručí druhej zmluvnej strane písomné oznámenie 
o ukončení zmluvy najneskôr 3 mesiace pred ukončením ročného obdobia, platnosť 
a účinnosť zmluvy sa automaticky predlžuje vždy o ďalší jeden rok.

8.2. Objednávateľ môže počas poskytovania služieb technickej podpory vypovedať zmluvu 
písomnou formou a to z dôvodu opakovaného neplnenia služieb poskytovateľom podľa 
článku 3. tejto zmluvy.

8.3. Túto zmluvu možno ukončiť dohodou zmluvných strán. Zmluvné strany môžu od tejto 
zmluvy odstúpiť s okamžitou účinnosťou pri podstatnom porušení záväzkov 
vyplývajúcich zo zmluvy druhou zmluvnou stranou ako aj v súlade s § 536 a nasl. 
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

8.4. Poskytovateľ je oprávnený vypovedať zmluvu v prípade dlhodobého porušovania 
finančnej disciplíny zo strany objednávateľa. Za dlhodobé porušovanie finančnej 
disciplíny sa považuje neuhradenie 3 mesačných paušálov minimálne do 60 dní odo 
dňa splatnosti faktúry.
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9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
9.1. Táto zmluva nadobúda právoplatnosť od dátumu jej podpisu oboma zmluvnými 

stranami. Účinnosť nadobúda prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

9.2. Vzťahy medzi objednávateľom a poskytovateľom neupravené touto zmluvou sa riadia 
príslušnými ustanoveniami platného obchodného zákonníka a súvisiacich právnych 
predpisov.

9.3. Rozsah a technický obsah predmetu zmluvy môže byť oproti pôvodnému zadaniu 
zmenený len formou písomného dodatku k tejto zmluve, obidvomi stranami 
podpísaného. To isté platí o akýchkoľvek zmenách alebo dodatkoch, týkajúcich sa tejto 
zmluvy.

9.4. Kontaktné osoby:

za poskytovateľa: 
pre riešenie obchodných záležitostí:

Ing. Ladislav Szántó
Riaditeľ
pre riešenie technických záležitostí:
Marian Hudcovič 

support manažér

za objednávateľa: 
pre riešenie obchodných záležitostí:

Milan Baďanský
Starosta
pre riešenie technických záležitostí:
Martin Sitiar

9.5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ a poskytovateľ 
servisu obdržia po jednom rovnopise.

9.6. Zmluva nadobúda platnosť dňa 1.2.2018.

9.7. Mesačný servisný poplatok bude fakturovaný ku skončenému obdobiu každého 
kalendárneho mesiaca, faktúra bude vystavená posledný deň kalendárneho mesiaca za 
aktuálny mesiac, splatnosť 1 mesiac.

9.8. Fakturácia mimo mesačného paušálu do 15 dní po skončení prípadu, splatnosť 1 
mesiac.

V Bratislave dňa: 1.2.2018 V Bratislave dňa: 1.2.2018
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