
Zmluva o poskytovaní služby

Zmluvné strany

1. Názov:
Sídlo:
ICO:

Štatutárny zástupca:

(dalej len "objednávatel"')

Mesto Zlaté Moravce

ul. 1 mája 2,953 01 Zlaté Moravce
00308676

Ing. Peter Lednár, CSc., primátor mesta

2. Názov:
Sídlo:
ICO:

Štatutárny zástupca:

Richard Horný
Hradská 231,96654 Tekovské Nemce
46606823

Richard Horný

(dalej len "poskytovatel")

Clánok I

Predmet Zmluvy

1.Predmetom zmluvy je spracovanie, údržba, aktualizácia webovej stránky na doméne
www.zlatemoravce.info , ktorej ciel'om je informovanie verejnosti o aktuálnom dianí v meste Zlaté
Moravce a poskytovanie služieb v rozsahu uvedenom v clánku I a " tejto zmluvy.
2.Poskytovatel sa touto Zmluvou zaväzuje zabezpecit dostupnost web stránky www.zlatemoravce.info
(dalej len "Web stránka") na internete pre verejnost.
3. Poskytovatel' sa zaväzuje osobne vykonávat cinnosti súvisiace s webovou stránkou podl'a pokynov
objednávatel'a a požiadaviek objednávatel'a dielo spravovat, upravovat a aktualizovat (dalej len
"úpravy"), a to po dobu do 31.3.2015
4. Poskytovatel je zodpovedný za bezporuchovú, funkcnú a nepretržitú prevádzku Web stránky.

Clánok II

Rozsah poskytovaných služieb

1.Rozsah poskytovaných cinností: spracovanie textu, fotografického materiálu a audiovizuálnych diel
na Web stránke do 3 pracovných dní odo dna poskytnutia materiálu na základe požiadavky
objednávatela.
2.Aktualizácia CMS, spracovanie textu, spracovanie fotografií, strih a spracovanie videa vrátane
uploadu, spracovanie PHP ankiet podla predlohy.
3.0bjednávatel' urcí farby, štýly písma, logá, obrázky umiestnené na Web stránke.
4.Zabezpecenie on-line prenosov mestských zastupitelstiev v Zlatých Moravciach, na základe
požiadavky objednávatel'a.

Clánok III

Cena (Odmena)

1. Za služby poskytované Poskytovatel'om podl'a clánku I a II Zmluvy (dalej len "Služby") má
Poskytovatel' nárok na paušálnu mesacnú odmenu vo výške 470 EUR (dalej aj ako "Odmena).
2. Odmena je stanovená na základe cenovej ponuky zo dna 25.2.2014 a tvorí prílohu Zmluvy.

Clánok IV.

Fakturácia a splatnost

1.Cena je dohodnutá ako celková cena za predmet zmluvy.
2,Zmluvné strany sa dohodli na zúctovacom období za poskytnuté služby mesacne a to tak, že
poskytovatel vyfakturuje objednávatelovi dohodnutú paušálnu odmenu, so všetkými náležitostami
danového dokladu, so splatnostou 15 dní od dorucenia faktúry objednávatel'ovi.



Clánok V.

Trvanie Zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa uzatvára na dobu urcitú t.j. do 31.3.2015. Zmluvné strany
majú právo Zmluvu vypovedat aj bez uvedenia dôvodu dorucením doporuceného listu druhej zmluvnej
strane. Výpovedná lehota je dva mesiace a zacne plynút prvým dnom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po dorucení výpovede na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví Zmluvy.
2. Zmluvu možno ukoncit vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán.

Clánok VI.
Dôverné informácie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutocnosti, informácie a údaje, ktoré sú uvedené v Zmluve,
resp. ktoré budú uvedené v jej dodatkoch a ich prílohách alebo ktoré sa zmluvné strany dozvedeli v
súvislosti so Zmluvou, sú dôvernými informáciami (dalej len "Dôverné informácie"), o ktorých sú
zmluvné strany povinné zachovávat mlcanlivost, ak nie je dohodnuté inak. Záväzok zmluvných strán
zachovávat mlcanlivost podl'a Zmluvy nie je casovo obmedzený.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpecit zachovávanie mlcanlivosti o Dôverných informáciách aj zo
strany svojich zamestnancov a osôb, ktoré sú s nimi v zmluvnom vztahu.

Clánok VII.

Súhlas s použitím údajov

1. Objednávatel udeluje Poskytovatelovi súhlas na zhromaždovanie, spracúvanie a použitie údajov
týkajúcich sa Objednávatela poskytnutých Objednávatelom pocas platnosti Zmluvy, a to výhradne len
za úcelom poskytovania Služieb podl'a tejto Zmluvy.
2. Poskytovatel je oprávnený aj bez predchádzajúceho súhlasu Objednávatel'a poskytnút údaje ak mu
to ukladá právny predpis.

Clánok VIII.

Spolocné a záverecné ustanovenia

1. Zmena, zrušenie a doplnenie Zmluvy je možné len písomnou dohodou zmluvných strán, urobenou
vo forme ocíslovaných dodatkov.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovat súcinnost v akejkol'vek forme, urobia všetky
potrebné úkony a budú postupovat tak, aby neboli porušené alebo ohrozené práva druhej zmluvnej
strany.
3. Zmluvná strana bezodkladne oznámi druhej zmluvnej strane zmeny znenia obchodného mena,
každú zmenu svojej adresy platobného miesta, právnej formy, ako aj každú zmenu, ktorá je právne
významná, najmä zmenu údajov uvedených v záhlaví tejto Zmluvy.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že ich zmluvný vztah založený Zmluvou sa spravuje slovenským
právnym poriadkom.
5. Relevantné údaje o Objednávatelovi budú postúpené tretím osobám, ktoré pracujú na základe
poverenia Poskytovatela len so súhlasom Poskytovatel'a.
6. Zmluvné strany sa v súlade s ust. § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že ich právny vztah
založený touto Zmluvou sa bude spravovat príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
7. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, jeden rovnopis pre Poskytovatel'a a tri pre
Objednávatela.
8. Zmluva nadobúda platnost a úcinnost dnom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu precítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah
Zmluvy zodpovedá ich skutocnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

V Zlatých Moravciach,

11 MAR. Z01'dna .

.~
Ing. Peter Lednár, CSc.

primátor mesta


