ZMLUVA O POSKYTOVANÍ POČÍTAČOVÝCH SLUŽIEB A LICENČNÁ ZMLUVA
číslo 2015/07/01/W
uzatvorená podľa § 40 a § 269 zákona č. 513/1991 Z.z. a následne
zákona č. 618/2003 Z.z. Autorský zákon
Poskytovateľ :
Názov :
Zastúpený :
Sídlo :
IČO :
DIČ :
Bankové spojenie :
IBAN :
Telefón :
E-mail :

Ing. Peter Kardoš
Ing. Peter Kardoš
Dolný Lieskov č. 182, 018 21 Dolný Lieskov
48100935
1079263581
Fio Banka, a.s.
SK09 8330 0000 0022 0077 3373
+421/948 089 172
admin@dolnylieskov.sk

(ďalej len „poskytovateľ“)
Objednávateľ :
Názov :
Zastúpený :
Sídlo :
IČO :
DIČ :
Bankové spojenie :
IBAN :
Telefón, fax :
E-mail :

Obec Dolný Lieskov
Ján Križan, starosta obce
Dolný Lieskov č. 193, 018 21 Dolný Lieskov
00317179
2020684666
PRIMA Banka Slovensko, a.s.
SK86 5600 0000 0028 7094 0003
042 43 53 268, 042 43 53 268
oulieskov1@plymax.sk

(ďalej len „objednávateľ“)
Čl. I.
Úvodné ustanovenia
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a
aktuálne a zaväzujú sa bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu,
ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že spĺňa všetky podmienky a požiadavky v tejto zmluve
stanovené a je oprávnený túto zmluvu uzatvoriť a riadne plniť záväzky, najmä
poskytnúť objednávateľovi služby podľa predmetu tejto zmluvy.
3. Objednávateľ prehlasuje, že spĺňa všetky podmienky a požiadavky tejto zmluvy, je
oprávnený túto zmluvu uzatvoriť a riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté.
Čl. II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je zabezpečenie funkčnosti webovej stránky obce Dolný
Lieskov /www.dolnylieskov.sk/, ktorej poskytovateľ je jediným oprávneným
vykonávateľom majetkových práv k dielu, nezasahuje neoprávnene do práv tretích
osôb (autorských a iných) a poskytovateľ garantuje, že v budúcnosti nebudú voči
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2. Aktualizuje web stránku obce na základe požiadaviek objednávateľa.
3. Poskytovateľ zabezpečuje zverejňovanie dokumentov na web stránke obce podľa
požiadaviek zasielaných objednávateľom.
4. Poskytovateľ zabezpečuje pre objednávateľa funkčnosť počítačov a počítačovej siete a
tlačiarní pre Obecný úrad a Materskú školu, WIFI pripojenia a internetu.
5. Poskytovateľ zabezpečuje nainštalovanie nového softvéru na základe rozhodnutia
objednávateľa, prípadne aktualizovanie nových verzií softvéru používaných
objednávateľom. Nenesie zodpovednosť za nelegálny software nainštalovaný inou
osobou ako poskytovateľom.
Čl. III.
Práva a povinnosti objednávateľa
1. Nezasielať na zverejnenie na web stránke poskytovateľovi informácie, ktoré by boli v
rozpore so zákonom Slovenskej republiky (hanobiace a poškodzujúce republiku,
stránky s rasovým motívom, pornografické stránky, alebo stránky podobného
zamerania).
2. Všetky dokumenty zasielané na zverejnenie podľa zákona č. 211/2000 Z.z., Zákon o
slobodnom prístupe k informáciám musia spĺňať podmienky zákona č. 122/2013 Z.z.,
Zákon o ochrane osobných údajov a upravené do pdf formátu.
3. Zasielanie dokumentov na zverejnenie zasielať min. 2 dni pred termínom zverejnenia
na e-mailovú adresu poskytovateľa, prípadne urgovať na jeho čísle telefónu.
4. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať faktúry za vykonané služby v zmysle čl. V. tejto
zmluvy.
5. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať doménu v zmysle zmluvy medzí objednávateľom a
registrátorom domény.
Čl. IV.
Práva a povinnosti poskytovateľa
1. Poruchy na počítačoch bude zaznamenávať v prevádzkovej knihe, ktorú bude pri
vystavovaní faktúr dokladovať objednávateľovi.
2. Poskytovateľ nesie zodpovednosť za veci zverené do užívania.
3. Poskytovateľ zabezpečí v zmysle Čl. II. ods. 4., 5., do 36 hodín v závislosti od rozsahu
služby, ktorú podľa náročnosti bude časovo koordinovať a hodnotiť s objednávateľom
na základe vzájomnej dohody.
4. Poskytovateľ zachováva mlčanlivosť vo veciach súvisiacich s činnosťou objednávateľa,
o ktorých sa pri svojej práci dozvie.
5. Poskytovateľ je oprávnený a povinný upozorniť objednávateľa na nevhodné
požiadavky s úpravami web stránky.
Čl. V.
Cena za plnenie zmluvy
1. Za plnenie predmetu zmluvy podľa Čl. II. ods. 1., 2., 3. zaplatí objednávateľ
poskytovateľovi 10,- € mesačne.
2. Ak zašle objednávateľ poskytovateľovi dokument v nevhodnom formáte na
zverejnenie, zaplatí poskytovateľovi za úpravu každého dokumentu 0,50,- €.
3. Za plnenie predmetu zmluvy podľa Čl. II. ods. 4., 5., prípadné úpravy web stránky
(grafické úpravy, rozširovanie web stránky o ďalšie rozhrania) na základe požiadavky
objednávateľa bude poskytovateľ účtovať 12,- € za každú hodinu vykonávanej práce.
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Čl. VI.
Platobné podmienky
1. Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra vystavená poskytovateľom, ktorej splatnosť
bude 14 kalendárnych dní od vystavenia faktúry. Fakturovaná čiastka sa považuje za
uhradenú dňom, v ktorom došlo k pripísaniu fakturovanej čiastky na účet
poskytovateľa.
2. Podľa Čl. V. ods.1., 2., bude faktúra vystavená 1x za 6 mesiacov vždy k 15.7. a 22.12.
príslušného kalendárneho roka.
3. Podľa Čl. V. ods.3., bude faktúra vystavená vždy k 1. pracovnému dňu nasledujúceho
mesiaca.
Čl. VII.
Licencia
1. Poskytovateľ udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie diela v neobmedzenom
rozsahu a na dobu neurčitú. Táto licencia sa udeľuje ako nevýhradná.
2. Poskytovateľ si vyhradzuje pravo umiestniť v diele svoje obchodné meno poprípade
logo.
3. Nadobúdateľ je oprávnený použiť dielo iba nasledovným spôsobmi:
a) verejným vystavením diela prostredníctvom siete internet výlučne na serveroch
poskytovateľa.
b) používanie diela objednávateľom na obchodné účely a na poskytovanie informácií.
Čl. VIII.
Dodanie diela
1. Dodanie diela bolo uskutočnené uč od 1.1. 2011 a všetky náklady na zriadenie web
stránky, zverejňovanie dokumentov, náklady na Webhosting, včetne nákladov na
údržbu softvéru a hardvéru počítačov, opravy tlačiarní, zriadenie a rozšírenie
internetovej siete, inštalácie programov včetne rozširovania ich verzií vykonával
doteraz poskytovateľ bezodplatne.
2. Ďalšie prace spojene s dopĺňaním a zmenou web stránky ako aj zverejňovaním
všetkých informácii budú realizovane v súlade s článkom II. a čl. 5 tejto zmluvy.
Čl. IX.
Zmluvná pokuta
1. Poskytovateľovi sa odpočíta zmluvná pokuta 0,5 % z fakturovanej sumy za každý deň
omeškania služby v zmysle Čl. IV. tejto zmluvy.
2. Objednávateľ zaplatí zmluvnú pokutu 0,5 % z fakturovanej sumy za každý deň
omeškania splatnosti v zmysle Čl. VI. ods. 1. tejto zmluvy.
Čl. X.
Trvanie, zmena a ukončenie zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Zmluvu možno meniť iba písomne, dodatkom k zmluve na základe dohody zmluvných
strán, podpísaným oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Možnosť výpovede zmluvy zo strany poskytovateľa i objednávateľa je 1 mesiac a táto
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prijatá.

Čl. XI.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch po 4 listoch, z ktorých každý je považovaný
za originál, z ktorých každá zúčastnená strana obdrží po dvoch výtlačkoch.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluve porozumeli, podpisujú ju bez nátlakov a
súhlasia s jej obsahom.
3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

V Dolnom Lieskove dňa 17.8.2015

Poskytovateľ :
…………………………………...
Ing. Peter Kardoš v.r.

Objednávateľ :
…………………………………………..
Ján Križan, starosta obce v.r.

