
Zmluva o poskytovaní služieb spoločnosti Agdata s.r.o.   
 

www.agdatacity.cz  
Agdata s.r.o. se sídlem Nové sady 988/2, Brno 602 00, IČ: 051 71 750. Spisová značka C 93930  

vedená u  Krajského soudu v Brně (dále jen Agdata). 

Zmluva o poskytovaní služieb č. 168/2021-10955 
uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov 
314/2022/RŽP 

uzatvorená medzi 
Poskytovateľom:  Agdata, s. r. o.  
Sídlo:    Nové sady 988/2, 602 00 Brno 
Zastúpená:   Ing. Lukáš Musil, konateľ 
Spisová značka  C 93930 vedená u Krajského súdu v Brne 
IČO:    05171750 
IBAN:   CZ9820100000002201927522 
SWIFT:   FIOBCZPPXXX 
KONTAKTNÁ OSOBA:   
Peter Benedikovič  
Telefon / mobil:   +421 944 127 595 
E-mail:    peter.benedikovic@agdata.cz  
 
(ďalej len Agdata alebo „Poskytovateľ“) 
 
Užívateľom:   Mesto Dubnica nad Váhom 
Sídlo:   Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 
IČO:   00 317 209 
Zastúpený:  Mgr. et. Mgr. Petrom Wolfom, primátorom mesta 
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach  
a/ zmluvných:  Bc. Jozef Králik 
b/ technických:              Mgr. Janka Beniaková 
E-mail:   janka.beniakova@dubnica.eu 
Bankové spojenie: VÚB, a. s. Považská Bystrica 
Číslo účtu:  SK47 0200 0000 0000 1972 3372 

 
 (ďalej len „Užívateľ“ alebo spoločne „zmluvné strany“) 
 

Čl. I 
Predmet zmluvy 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ bude Užívateľovi poskytovať tieto digitálne služby (ďalej spolu 
aj ako „Služby“):  
1.1 IoT Služba samospráv - Monitoring prachových častíc, oxidu dusičitého a oxidu uhoľnatého v meste 

Dubnica nad Váhom  -  dva komplety 
1.2 IoT Služba samospráv - Monitoring prachových častíc, oxidu siričitého a oxidu uhoľnatého v meste 

Dubnica nad Váhom  - jeden komplet 
1.3 Služba archivácie a sprístupnenia nameraných údajov. 

2. Za účelom poskytovania Služieb je na nasledujúcich miestach v meste Dubnica nad Váhom inštalovaná 
sada senzorov vo vlastníctve Poskytovateľa podľa bodu 1.1 a 1.2.: 
a) ŽŠ s MŠ  Centrum I 32 (služba podľa bodu 1.1) 
b) ZŠ s MŠ Pavla Demitru, Centrum II 87 (služba podľa bodu 1.2) 
c) ZŠ s MŠ Pod Hájom  967 (služba podľa bodu 1.1) 
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3. Služba bude poskytovaná na portáli Poskytovateľa a zverejnením na webovom sídle Užívateľa. Služba 
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bude obsahovať nastavenia pre upozornenie dosiahnutia hraničných údajov. Údaje o aktuálnom stave 
ovzdušia je možné pomocou odkazu WIDGET zverejniť pre občanov a farebným zobrazením ich systém 
Agdata bude upozorňovať o aktuálnom stave ovzdušia na webovej stránke mesta. Namerané údaje sa 
budú aktualizovať minimálne každých 10 minút. 

4. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie 12 mesiacov.   
 

Čl. II 
Cena a spôsob platby 

1. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za poskytované služby špecifikované v Čl. I ods. 1 počas 
trvania tejto zmluvy vo výške: 

- Cena bez DPH:   4 998,00 Eur 
- DPH vo výške 21%:  1 049,58 Eur  
- Celková cena vrátane DPH: 6 047,58 Eur 

Poskytovateľ a Užívateľ sa dohodli na nasledovnej úhrade ceny za poskytované služby:  
a) Faktúra č. 1 za obdobie od 18. 08. 2022 – 18. 11. 2022 vo výške 1 511,90 Eur s DPH  
b) Faktúra č. 2 za obdobie od 19. 11. 2022 – 18. 02. 2023 vo výške 1 511,90 Eur s DPH  
c) Faktúra č. 3 za obdobie od 19. 02. 2023 – 18. 05. 2023 vo výške 1 511,90 Eur s DPH  
d) Faktúra č. 4 za obdobie od 19. 05. 2023 – 18. 08. 2023 vo výške 1 511,88 Eur s DPH  

 
2. Zmluvné strany sa týmto dohodli a Užívateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas v súlade s § 71 ods. 1 písm. 

b) zákona č. 222/2004 Z .z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov na to, aby mu za 
poskytovanú službu podľa tejto zmluvy vystavil faktúru v elektronickej forme a poslal ju na e-mailovú adresu 
Užívateľa: odpady@dubnica.eu 

3. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť jednotlivé faktúry vždy k prvému dňu príslušného obdobia v zmysle čl. 
II bod 2. tejto zmluvy. Lehota splatnosti Poskytovateľom vystavenej faktúry je stanovená na 14 dní odo 
dňa jej doručenia na e-mailovú adresu uvedenú v bode 3 tohto článku Zmluvy.  Po pripísaní platby na účet 
Poskytovateľ vystaví  a obratom zašle faktúru Užívateľovi (deň pripísania platby na účet Poskytovateľovi 
je dňom uskutočniteľného zdaniteľného plnenia).  

Čl. III 
Ukončenie zmluvy 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy, resp. ich častí možno ukončiť: 

a) dohodou zmluvných strán, 

b) výpoveďou podľa bodu 2 tohto článku zmluvy, 

c) odstúpením od zmluvy podľa bodu 3, 4 a 5 tohto článku zmluvy, 

2. Zmluvné strany sú oprávnené vypovedať túto zmluvu kedykoľvek počas poskytovania 
predmetnej služby. Výpovedná doba je 3 kalendárne mesiace a začína plynúť prvým dňom 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej 
zmluvnej strane. Pri ukončení zmluvy výpoveďou je Poskytovateľ povinný vrátiť alikvotnú čiastku 
z uhradenej ceny (v zmysle Čl. II tejto zmluvy) za poskytované služby Užívateľovi a to do 14 dní 
po uplynutí výpovednej doby.  

3. Užívateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak: 

a) mu Poskytovateľ oznámi podstatnú zmenu zmluvných podmienok poskytovania Služieb 
najmenej 30 dní vopred a Užívateľ túto zmenu neakceptuje; v tomto prípade môže 
Užívateľ odstúpiť od zmluvy najneskôr do 30 dní od oznámenia podstatnej zmeny, 

          -2- 

b) mu Poskytovateľ neoznámil podstatnú zmenu zmluvných podmienok poskytovania 
Služieb najmenej 30 dní vopred; v tomto prípade môže Užívateľ od zmluvy odstúpiť do 
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30 dní odkedy sa o zmene dozvedel, najneskôr však do 90 dní od účinnosti podstatnej 
zmeny, 

c) Poskytovateľ ani po opakovanej uznanej reklamácii neposkytuje Služby podľa zmluvy 
alebo ju neposkytuje v stanovenej kvalite; v tomto prípade môže Užívateľ od zmluvy 
odstúpiť do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o uznaní opätovnej reklamácie a ak 
porušenie povinnosti stále pretrváva, 

d) Poskytovateľ neoznámi výsledok prešetrenia reklamácie v lehote 30 dní, tak v takom 
prípade môže Užívateľ od zmluvy odstúpiť do jedného mesiaca odo dňa uplynutia lehoty 
na oznámenie výsledku vybavenia reklamácie. 

4. Poskytovateľ môže odstúpiť od zmluvy alebo jej časti v prípade: 

a) Užívateľ neuhradí v priebehu trvania zmluvy akékoľvek 3 vyúčtovania a bol na túto 
skutočnosť upozornený; 

b) Užívateľ uhradí 2 po sebe idúce vyúčtovania až po splatnosti a bol na túto skutočnosť 
upozornený; 

c) Užívateľ uviedol alebo do zmluvy doplnil nepravdivý údaj, ktorý je podmienkou na 
uzavretie zmluvy 

d) Užívateľ neposkytol potrebnú súčinnosť pre plnenie zmluvy, najmä neumožnil 
umiestnenie potrebného zariadenia na poskytovanie Služieb, neumožnil prístup k miestu 
inštalácie alebo k umiestneniu zariadenia  

e) Na strane Poskytovateľa nastanú technické dôvodu, ktoré neumožnia plniť predmet 
zmluvy na dobu dlhšiu ako 30 dní a zmluvné strany sa nedohodnú inak. 

5. V prípade, že sa dôvod odstúpenia podľa bodu 5 zmluvy týka iba niektorej z poskytovaných 
služieb, je Poskytovateľ tiež oprávnený odstúpiť len od poskytovania tej služby, ktorá je priamo 
dotknutá dôvodom odstúpenia. 

6. Ukončením niektorej služby podľa tohto článku zmluvy nie je dotknuté poskytovanie ostatných 
Služieb na základe tejto zmluvy. Pre vylúčenie pochybnosti zmluvné strany výslovne uvádzajú, 
že ukončenie poskytovania jednotlivej Služby má za následok iba čiastočné ukončenie tejto 
zmluvy, len v rozsahu ukončovanej Služby. 

7. Ukončením všetkých poskytovaných Služieb dochádza k zániku celej zmluvy. 

 
Čl. IV 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
1. Užívateľ prehlasuje, že:  

a) sa zoznámil a súhlasí so špecifikáciou služieb, cenovou ponukou Poskytovateľa a so Všeobecnými 
obchodnými  podmienkami o poskytovaní služieb spoločnosti Agdata s.r.o. (ďalej len 
„Podmienky“ alebo „VOP“) v platnom znení ku dňu podpisu zmluvy, tieto  obdržal a berie na vedomie, 
že sú súčasťou zmluvy (príloha č. 2);  

b) sa zaväzuje umožniť Poskytovateľovi prístup k meracím zariadeniam pre účely demontáže po uplynutí 
zmluvného vzťahu.  

2. Spoločné dojednanie k VOP vzťahujúcim sa k tejto zmluve:  

a) Zmluvné strany sa dohodli na vylúčení nasledujúcich článkov z VOP: 2.4.2.; 2.4.3.; 2.4.4.; 2.5; 2.10.; 
3.4.; 4.4.1.; 4.5.; 4.9.2.b),c); 4.10.;  5.7.; 7.         
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3. Zmluvné strany sa dohodli na úprave znenia nižšie uvedených ustanovení VOP nasledovne:  

a) Čl. 4.7.   
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Ak vznikne v rámci služieb Poskytovateľa porucha, je Užívateľ povinný túto poruchu bez odkladu 
nahlásiť  užívateľskej podpore, alebo obchodnému zástupcovi. Po nahlásení opraví Poskytovateľ 
poruchu do 7 pracovných dní,  ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Ak je porucha v službách, alebo 
na zariadení Poskytovateľa, znáša náklady na opravu Poskytovateľ. V prípade, ak poruchu 
preukázateľne spôsobil Užívateľ, znáša náklady na jej odstránenie. Po dobu trvania poruchy nemá 
Poskytovateľ nárok na odmenu a pomerná časť odmeny za obdobie trvania poruchy bude Užívateľovi 
vrátená na jeho  výzvu.   

b) Čl. 4.9.1.  
Obmedziť alebo prerušiť poskytovanie služieb na nevyhnutnú dobu môže Poskytovateľ v prípade 
narušenia  bezpečnosti a integrity siete, bezpečnosti služby alebo pri zistení jej ohrozenia, 
zraniteľnosti, alebo na základe rozhodnutia štátneho orgánu, v období krízového stavu alebo z dôvodu 
iného dôležitého verejného záujmu. Po dobu  trvania obmedzenia služieb nemá Poskytovateľ nárok 
na odmenu a pomerná časť odmeny za obdobie trvania poruchy bude  užívateľovi vrátená na jeho 
výzvu.   

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma účastníkmi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej  
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník 
v platnom znení.   

5. Právne vzťahy založené touto zmluvou, ak ich zmluva alebo VOP výslovne neupravuje, sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými platnými právnymi predpismi SR v platnom 
znení. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nesúladu majú ustanovenia tejto zmluvy prednosť pred 
ustanoveniami VOP. 

7. Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou oboch zmluvných strán, vo forme riadne očíslovaných 
písomných dodatkov, ktoré budú tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť.  

8. Užívateľ je povinný informovať Poskytovateľa o každej zmene údajov uvedených v zmluve (najmä adresy, 
telefónneho čísla) a to  spravidla vopred, najneskôr však do 7 dní od dátumu zmeny. Užívateľ súhlasí s 
uchovaním informácií o Službami nameraných hodnotách v databázach Poskytovateľa.  

9. Ak by niektoré z ustanovení tejto zmluvy bolo neplatné, alebo by sa takým stalo neskôr, nie je tým dotknutá 
platnosť ostatných jej ustanovení. V takom prípade zmluvné strany dohodnú náhradnú úpravu, ktorá najviac 
zodpovedá cieľu sledovaného neplatným ustanovením. 

10. Zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, pričom 2 obdrží Užívateľ a 1 vyhotovenie obdrží 
Poskytovateľ.  

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne oboznámili, pričom 
všetky ustanovenia dohody sú im zrozumiteľné a dostatočne určitým spôsobom vyjadrujú slobodnú a vážnu 
vôľu účastníkov dohody, ktorá nebola prejavená ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a že 
sú oprávnení s predmetom zmluvy nakladať a ich spôsobilosť nie je ničím obmedzená, čo účastníci dohody 
nižšie potvrdzujú svojimi podpismi. 

 
V Brne, dňa ..........................................          V ……………., dňa   
 
 
 
.................................................................     ..................................................... 

Agdata s.r.o.              Mesto Dubnica nad Váhom  
Ing. Lukáš Musil, konateľ      Mgr. Janka Beniaková, vedúca referátu ŽP 

        na základe poverenia primátora 
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