
Zmluva č. 0007/2022/12 
o poskytovaní služieb spojených so zálohovaním a o poskytovaní priestoru na zálohovanie na vzdialených serveroch 

ZALOHADAT.sk 
uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník 

medzi: 

I. 
Zmluvné strany 

Poskytovateľ: Objednávateľ: 
Obchodné meno: KRIŽAN IT SERVICES, s.r.o. Obchodné meno: ZŠ s MŠ Krivany 
Sídlo / adresa: Zimná 1153/8, 040 01 Košice Sídlo / adresa: Krivany 1, 082 71 Krivany 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, IČO: 37876996 
oddiel S r o, vložka č. 55359/V DIČ: 2021673588 
IČO: 55 025 293 IČ DPH: 
DIČ: 2121837080 Zastúpený: Mgr. Mária Kromková 
Zastúpený: Mgr. Miloš Križan Emailové adresy: ekonom.zskrivany@gmail.com 
Emailová adresa: obchod@zalohadat.sk Tel: 
Tel: mob: 0907 449 932 Kontaktná osoba: 
Osobné č. sprostredkovateľa: -

Zadané Emailové adresy môžu slúžiť na doručovanie oznámení o plánovaných odstávkach systémov a serverov, výpisov, stave, 
denných/týždenných/mesačných reportov, upozornení pred prečerpaním paušálu, upozornení o automatickej zmene paušálu, 
upozornení o prečerpaní paušálu. 

II. 
Predmet zmluvy 

Na základe tejto zmluvy sa Poskytovateľ zaväzuje (za podmienok uvedených v Obchodných podmienkach Poskytovateľa) 
zabezpečiť pre Objednávateľa zálohovanie dát na serveri Poskytovateľa, tieto dáta ochraňovať pred zneužitím, stratou a 
zničením a Objednávateľ sa za tieto služby zaväzuje zaplatiť odmenu podľa cenníka platného v čase poskytnutia služby. 

III. 
Doba trvania zmluvy 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s viazanosťou na 2 roky 

IV. 
Paušál, cena za poskytnutie služby, platobné podmienky 

Názov paušálu: 
Kvóta: 

Kvóta na upozornenie: 

Cena programu: 

ECONOMY 
20 GB 
17 GB 

22 Eur / mes 

Detaily prístupu na vzdialený server budú zaslané emailom a uložené v databáze po prihlásení na webstránke ww.ZalohaDat.sk. 
Detaily prístupu je možné meniť a upravovať v nastaveniach konta. 

POSTUP PRI PREČERPANÍ MAXIMÁLNEJ STANOVENEJ KVÓTY: 
Automatické navýšenie paušálu pri prečerpaní 

Automatické preradenie do vyššej paušálovej triedy (kde sa účtuje % dní z mesiaca) - pri tejto možnosti je automaticky 
generovaný dodatok k zmluve o navýšení paušálu, ktorý je zasielaný poštou Objednávateľovi. Do 30 dní od odoslania dodatku 
Poskytovateľom je potrebné Objednávateľom podpísaný dodatok zaslať naspäť na adresu Poskytovateľa. Ak táto podmienka 
nebude splnená, ide o porušenie zmluvy a Objednávateľovi bude spätne pripočítaný poplatok za každý prečerpaný 1 GB podľa 
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aktuálneho Cenníka Služieb. Táto služba sa vzťahuje len na prečerpanie maximálnej stanovenej kvóty smerom nahor. Ak si chce 
Objednávateľ po vyčistení (Cleanup) vybrať pôvodný paušál, je nutné vytvoriť nový dodatok k zmluve. 

Zúčtovacie obdobie 

každý mesiac 
po poskytnutí služby 

Platnosť od: 21.11.2022 

Cena za poskytnutú službu bude fakturovaná v zmysle platného Cenníka Služieb, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
Zmluvné strany si dohodli deň splatnosti faktúry na 14 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. 

Objednávateľ týmto prehlasuje, že bol pred podpísaním tejto zmluvy oboznámený s Obchodnými podmienkami poskytovania 
služby, Cenníkom Služieb Poskytovateľa platným v čase uzavretia tejto zmluvy a s týmito bez výhrad súhlasí a tieto sa zaväzuje 
dodržiavať. Príloha označená ako „Prehľad poskytovaných doplnkových služieb" (obsahujúca detaily jednotlivých prístupov na 
vzdialený server), bude Objednávateľovi zaslaná dodatočne a bude spolu s vyššie uvedenými dokumentmi tvoriť súčasť tejto 
zmluvy. 

V. 
Skončenie zmluvy 

Táto zmluva môže byť skončená: 

• Dohodou zmluvných strán ku ktorémukoľvek dátumu, 
• Ak bola zmluva uzatvorená na dobu určitú, zanikne uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá. V prípade, ak bola medzi 

zmluvnými stranami uzavretá zmluva na dobu neurčitú, pri ktorej bola dohodnutá aj doba viazanosti a Objednávateľ 
minimálne 7 dní kalendárnych pred uplynutím doby viazanosti neoznámi Poskytovateľovi, že nemá záujem na jej 
predĺžení, zmluva sa automaticky mení na zmluvu na dobu neurčitú. 

• Výpoveďou, aj bez uvedenia dôvodu, zo strany ktorejkoľvek zmluvnej strany v jednomesačnej výpovednej dobe, ktorá 
začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. V prípade 
vypovedania zmluvy dohodnutej s dobou viazanosti sa budú aplikovať sankcie uvedené v Obchodných podmienkach 
poskytovateľa. 

• Odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou pri hrubom porušení povinností. Za hrubé porušenie povinnosti sa 
považuje najmä omeškanie Objednávateľa s úhradou ceny za poskytnutú službu po dobu prevyšujúcu 30 dní, resp. aj iné 
konanie, ktoré v zmysle platnej legislatívy (Obchodný zákonník) možno sankcionovať možnosťou odstúpiť od zmluvy). 

VI. 
Záverečné ustanovenia 

Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán 
(okrem článku V., druhá odrážka, druhá veta). Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z 
ktorých jedno vyhotovenia obdrží Poskytovateľ a jedno vyhotovenie Objednávateľ. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že túto 
zmluvu uzatvorili slobodne, vážne a bez výhrad, nie je nápadne výhodná pre každú z nich a na znak súhlasu s jej obsahom ju 
dnešného dňa aj podpísali. 

Dňa: 21.11.2022 


