
Dodatok č.2 
k servisnej zmluve o vykonávaní servisných služieb výpočtovej techniky (§ 536 a 

nasl. Obchodného zákonníka). 

 
Uzatvorenej dňa 8.7.2008, dodatok č.1 uzatvorený 06.07.2010 

 

Zhotoviteľ: 

                 

Ing.Roman Mach – IT ROBEA 

 J.Mudrocha 1351/18 

 90501 Senica  

IČO: 43020348 

DIČ: 1026248498 

 č.účtu:  

  

 

Objednávateľ: 

 Poliklinika Senica n.o. 

 Sotinská 1588 

 90501 Senica 

 V zastúpení : Ing.Jozef Mikuš, riaditeľ 

 IČO: 36084212 

DIČ: 2021701154 

Č.účtu:  

 

 

Mení sa: 

 

článok V. Spôsob úhrady a kalkulácia ceny 

 

1. Za poskytnuté služby je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi sumu : 

 

20 €/hodinu bez DPH, 

 

ktorá bude fakturovaná mesačne, prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca. 

Minimálne však 75 hodín za kalendárny štvrťrok. Prvé dva mesiace daného štvrťroka  

sa bude fakturovať skutočne odpracovaný počet hodín, v treťom mesiaci daného 

štvrťroka sa vyfakturuje zostávajúci počet hodín, tak, aby bol naplnený dohodnutý 

minimálny štvrťročný počet hodín. 

2. V prípade servisných prác, presahujúcich počet 75 hodín štvrťročne, bude 

objednávateľovi fakturovaná za každú začatú hodinu čiastka 20,- € bez DPH. Táto 

suma bude fakturovaná len za posledný mesiac v kvartálom období. 

3. Dopravné náklady v mieste výkonu predmetu zmluvy sa nebudú fakturovať. Všetky 

ostatné dopravné náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením tejto zmluvy, budú 

fakturované mesačne, vo výške 0,26 €/ 1 km bez DPH. 

4. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo zmeny ceny v prípade preukázanej zmeny cien 

vstupov alebo podmienok pre tvorbu tejto ceny, avšak iba po predchádzajúcom 

písomnom odsúhlasení objednávateľom formou dodatku k tejto zmluve. 

5. V prípade, že sa dostaví zhotoviteľ po predchádzajúcej dohode s objednávateľom k 

uskutočneniu servisu alebo opravy zariadenia podľa tejto zmluvy a príslušné práce 

nebude môcť uskutočniť z dôvodov prekážky zo strany objednávateľa, budú 



objednávateľovi vyúčtované dopravné náklady 0,26 €/1 km a strata času 20 € za 

každú začatú hodinu. 

6. Splatnosť faktúr je 14 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Zhotoviteľ je 

oprávnený v prípade nedodržania splatnosti, účtovať za každý deň omeškania 0,04 

% z fakturovanej sumy. 

7. Neuhradenie fakturovanej sumy za servis výpočtovej techniky je dôvodom na 

nevykonávanie dohodnutého servisu zo strany zhotoviteľa a zhotoviteľ nenesie 

zodpovednosť za prípadné škody z tohto titulu vzniknuté.  

 

 

 

Článok VI. Záverečné ustanovenia 

 

Mení sa bod 2, ktorý znie:  

 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami s účinnosťou            

od 01.06.2022 po jej predchádzajúcom zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. 

Zmeny, alebo doplnky môžu zmluvné strany vykonať len písomným dodatkom k tejto 

zmluve, podpísaným oboma zmluvnými stranami. 

 

Ostatné body čl. VI. zostávajú nezmenené.  

 

Ostatné články pôvodnej servisnej zmluvy zo dňa 8.7.2008 zostávajú nezmenené.  

 

 

 

 

 

 

V Senici dňa 19.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................                    ........................................ 

         Ing.Roman Mach                                        Ing. Jozef Mikuš 

             IT ROBEA                                     riaditeľ Polikliniky Senica n.o.  


