
MS IFOsoft s.r.o., Sabinovská 36, 080 01 Prešov 
IŕOloft 

ZMLUVA o dielo č. 180134 podľa ustanovení § 536 a nasl. 
Obchodného zákonníka. 

1. Zmluvné strany 
1.1. Dodávateľ 

ICO 
IČDPH 
Obchodný register 

Štatutárny orgán 
Bankové spojenie 
IBAN 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA s MATERSKOU ŠKOLOU KRIVANY 
Dátum: - 1. 02. 2018 
Ev idenčné č ís lo: Č í s l o sp isu: , , 

Pr í lohy/ l is ty : V y b a v u j e : 

IFOsoft s.r. o. 
Sabinovská 36 
080 01 PREŠOV 
31666108 
SK2020518918 
Obchodný reg. Okr. súdu v Prešove 
Oddiel: Sro vi. č.: 32314/P 
Ing. Jozef Iljuk, konateľ s.r.o. 
UniCredit Bank PREŠOV 
SK05 1111 0000 0066 2078 1001 

1.2. Odberateľ 

ICO 
IČDPH 
DIČ 
Štatutárny orgán 
Bankové spojenie 
IBAN 
e-mail 

ďalej len „dodávateľ" 

Základná škola s materskou 
Nachajky 1/24 
082 71 Krivany 
37876996 

ďalej len „odberateľ 

2. Predmet zmluvy 
Predmetom zmluvy je dodávka programového vybavenia pre spracovanie ekonomickej agendy 

podľa požiadaviek odberateľa: 

FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY - ďalšia inšt. 
EVIDENCIA MAJETKU - ďalšia inšt. 
PB-DENNÍK - ďalšia inšt. 

19,80 EUR 
29,70 EUR 
29,70 EUR 

Tel.: 051/7710543, 7710497 
e-mail: ¡fosoft@lfosoft.sk 
www.ifosoft.sk 

Oddiel: Sr, 
Vložka č : 32314/P 

IČO: 31666108 IČ DPH: SK2020518918 

mailto:fosoft@lfosoft.sk
http://www.ifosoft.sk


3. Spôsob plnenia zmluvy, predpokladaná cena 
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. 
Za odovzdanie programového vybavenia sa považuje podpísanie preberacieho protokolu. Tento 

deň je dňom dodania a zároveň ním začína plynúť záručná doba. Programové vybavenie bude 
odovzdané najneskôr do 14 dní od podpísania zmluvy. Faktúra bude vystavená po podpísaní 
preberacieho protokolu v lehote stanovenej zákonom. V cene programu je inštalačné médium a 
príručka na inštalačnom médiu. Pri nákupe nad 333,00 EUR je v cene zahrnutá inštalácia 
programového vybavenia a základná inštruktáž k obsluhe programu v rozsahu dvoch hodín. 

Cena kompletnej dodávky programového vybavenia bola stanovená dohodou na 79,20 EUR 
bez DPH. V tejto cene je zohľadnená 70 % zľava z platného cenníka. Cena s DPH je 95,04 EUR. 
Odberateľ súhlasí s uvedenou cenou. 

4. Vzájomné záväzky 
Dodávateľ pravidelne ročne vyvinie novú verziu, ktorá zohľadní zmenu vyhlášok a vývoj 

technických prostriedkov za maximálny poplatok 20 % zo základnej cenníkovej ceny modulu. 
Zakúpením aktuálnej licencie (novej verzie) má odberateľ automaticky: 
- zadarmo všetky úpravy v zmysle zmien zákonov a vyhlášok pre danú licenciu, 
- bezplatný telefonický poradenský servis k zakúpenej licencii. 
Odberateľ sa zaväzuje využívať poskytnuté produkty len pre vlastnú potrebu a nerozširovať ich 

iným osobám a organizáciám. Nedodržanie týchto zásad bude považované za porušenie autorských 
práv firmy IFOsoft s.r.o. v zmysle Autorského zákona. 

Dodávateľ neručí za škody vzniknuté nesprávnym používaním programového produktu. 
Dodatky tejto zmluvy budú vychádzať z aktuálneho cenníka platného v danom období. 

5. Záverečné ustanovenia 
Vzájomné vzťahy oboch zmluvných strán, pokiaľ ich neupravuje táto zmluva, sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/91 Zb. 
Dodávateľ aj odberateľ môžu vypovedať zmluvu písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez 

udania dôvodu. Výpovedná lehota v prípade vypovedania zmluvy dodávateľom alebo odberateľom 
sú tri (3) kalendárne mesiace nasledujúce po mesiaci, v ktorom bola výpoveď písomne doručená 
druhej zmluvnej strane. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy, vrátane príloh, možno vykonať 
len písomne po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, a to formou dodatku ku zmluve. 

Pokiaľ by sa ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stalo neplatným, nespôsobuje to neplatnosť 
tejto zmluvy ako celku. 

Rozhodným právom pre všetky právne vzťahy súvisiace s touto zmluvou je právo platné v 
Slovenskej republike. 



Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, predstavuje ich 
slobodnú, dobrovoľnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, neuzatvárajú ju za nápadne nevýhodných 
podmienok, ani pod nátlakom a ani v tiesni, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana po jej podpísaní 
dostane po jednom vyhotovení. 

V Prešove dňa 23. 1. 2018 

IFOsoFt s.r.o. 
Sabinovská 36 , 0 8 0 0 1 P r e š o v 

0 5 1 / 77 10 4 9 7 , 0 5 1 / 77 10 5 4 3 
I Č O : 3 1 6 6 6 1 0 8 lč DPH: S K 2 0 2 0 5 1 8 9 1 8 

m 

Za dodávateľa 
Ing. Jozef Iljuk, konateľ s.r.o. 

ZAKLADMA S KG LA 
S MATERSKOU ŠKOLOU 

082 71 KRIVANY 

Za odberateľa 


