
Zmluva o poskytnutí služieb, č. 2018 - 28

Zmluvné strany:

1/ Obchodné meno: r65 studio, s.r.o.

Sídlo: J. Mikulku 7, 963 01, Krupina, Slovenská republika

IČO: 46 615 776

DIČ: 2023491283

IČ DPH: SK2023491283

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22043/S

Zastúpená: Ing. Milan Ďuroch, konateľ

(ďalej len „poskytovateľ“)

a

2/ Subjekt: Obec Zemiansky Vrbovok

Sídlo: Obec Zemiansky Vrbovok, 96241 Zemiansky Vrbovok

IČO: 00648825

Zastúpená: Jana Horečná Budinská , starostka obce

(ďalej len „klient“)

(dodávateľ a objednávateľ spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý samostatne aj

ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o poskytnutí služieb (ďalej len „zmluva“) v 

zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, 

za nasledovných podmienok:

Článok I.

Predmet zmluvy

1. Poskytovateľ sa zaväzuje pravidelne poskytovať klientovi internetové služby výroby, 

prevádzkovania a administrácie webovej stránky a klient sa zaväzuje poskytovateľovi 

za poskytnuté služby zaplatiť odmenu a to všetko za podmienok uvedených v tejto 

zmluve.

Jana Budinska
DIČ: 2021120409 



Článok II.

Rozsah poskytovania služieb

1. Službou sa rozumie predovšetkým:

• kompletný graGcký a technický redizajn webovej stránky objednávateľa podľa 

priloženej špeciGkácie,

• inštalácia SSL certiGkácie – https protokolu,

• dodanie a správa domény zemianskyvrbovok.sk, webhostingu vhodného k 

prevádzkovaniu webovej stránky a správa emailových adries na tejto adrese,

• dodanie administračného rozhrania na správu obsahu webovej stránky,

• obsahová a technická administrácia počas trvania tejto zmluvy v čase 4-36 

hodín od zadania, pokiaľ nie je vzhľadom okolnosti a náročnosť zadania 

dohodnuté inak.

2. Dohodnuté termíny realizácie redizajnu a spustenia webovej stránky:

• graGcké práce a návrh graGckého koncepčného riešenia: január 2019,

• schválenie graGckého návrhu a realizácia technického riešenia: január 2019,

• naplnenie dátami a testovanie: január 2019,

• spustenie webovej stránky: február 2019.

3. Detailná špeciGkácia a rozsah dodaných služieb  je uvedená v prílohe č. 1 tejto 

zmluvy.



Článok III.

Podmienky poskytovania služieb

1. Poskytovateľ postupuje pri poskytovaní služieb samostatne, je však povinný dbať na

pokyny klienta.

2. Poskytovateľ  povinný upozorniť klienta na zrejme nesprávny pokyn, a to bez 

zbytočného odkladu a s jeho plnením počkať až do doby, kým klient potvrdí 

poskytovateľovi, že na splnení pokynu i napriek tomu trvá.

3. V prípade omeškania klienta so zaplatením akéhokoľvek Gnančného plnenia 

poskytovateľa podľa tejto zmluvy  má poskytovateľ právo prerušiť poskytovanie 

služieb do zaplatenia daného Gnančného plnenia.

4. Poskytovateľ  má právo prenechať poskytovanie služieb tretím osobám 

(subdodávateľom). Pod týmito službami sa rozumie zabezpečenie webhostingových a 

doménových služieb.

5. V prípade, že poskytovateľ bude pre riadne poskytovanie služieb potrebovať 

informácie od klienta, má klient povinnosť poskytnúť poskytovateľovi súčinnosť 

(predovšetkým mu oznámiť všetky požadované informácie), a to bez zbytočného 

odkladu.

6. Klient sa zaväzuje zaistiť poskytovateľovi a/alebo ním určeným osobám všetky 

podmienky nevyhnutné pre riadne poskytovanie služieb, najmä sa klient zaväzuje 

zaistiť a/alebo poskytnúť všetky potrebné prístupy.

Jana Budinska
je



Článok IV.

Odmena a platobné podmienky

1. Cena predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán nasledovne:

vo výške 22,- €  (slovom: dvadsaťdva Eur) za kalendárny mesiac od mesiaca január 

2018 v dĺžke trvania zmluvy.

3. Poskytovateľ má povinnosť vystaviť na odmenu podľa tejto zmluvy riadny daňový 

doklad - faktúru, ktorej údaje budú zhodné s údajmi uvedenými v tejto zmluve a 

takýto daňový doklad (faktúru) doručiť klientovi.

4. Poskytovateľ má právo doručiť daňový doklad - faktúru aj v elektronickej podobe 

prostredníctvom e-mailovej správy.

3. Platbu vykoná klient  do doby splatnosti uvedenej na faktúre bezhotovostným 

prevodom na č. účet poskytovateľa 

IBAN: SK47 8330 0000 0025 0113 2801, 

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, vedený vo FIO, a.s.

Článok V.

Zadávanie pokynov poskytovateľovi

1. Klient bude zadávať pokyny na poskytovanie služieb poskytovateľovi jedným z 

nasledujúcich spôsobov:

• elektronicky na emailovú adresu webmaster  @r65studio.sk   alebo 

webmaster@administrix.sk,

• telefonicky na tel. č. 0908 519 314

1. Poskytovateľ bude komunikovať s klientom, predovšetkým zasielať žiadosti a 

informácie, upozorňovať na nesprávnosť pokynov, prípadne na požiadanie klienta 
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zasielať správy o vykonávaní služieb a výstupy z vykonaných služieb, jedným z 

nasledujúcich spôsobov:

2. elektronicky na emailovú adresu starosta@zemianskyvrbovok.sk, 

3. telefonicky na tel. č. …………………..

Článok VI

Trvanie a ukončenie Zmluvy

1. Táto zmluva je uzavretá na dobu neurčitú.

2. Ktorákoľvek zmluvná strana má právo túto Zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou

s výpovednou dobou 2 mesiace , ktorá začína plynúť prvého dňa mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci , v ktorom je výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

Článok VII

Dôvernosť

1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že nesprístupní, ani nepoužije žiadnu informáciu 

obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa zoznámi v súvislosti s plnením tejto 

Zmluvy, najmä nesprístupní, ani nepoužije:

1.1. žiadnu takúto informáciu obsiahnutú v tejto Zmluve.

1.2. databázu zákazníkov klienta ani kontakty na nich,

1.3. cenovú politiku klienta,

1.5. informácie o uzavretých zmluvách a dodávateľoch klienta,

1.6. spôsob fungovania podniku klienta,

1.7. strategické rozhodnutie a podnikateľské zámery klienta.

2. Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 7.1. tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadov, 

kedy.

2.1. Klient udelil predchádzajúci písomný súhlas s takýmto sprístupnením alebo 

použitím dôvernej informácie.

2.2. právny predpis alebo verejnoprávny orgán stanoví povinnosť sprístupniť 

alebo použiť dôvernú informáciu.

Jana Budinska
0918 495 082 a/alebo 0907 611 851



2.3. takéto sprístupnenie alebo použitie dôvernej informácie je nevyhnutné pre 

realizáciu tejto Zmluvy.

3. Medzi dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich 

sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.

4. Klient týmto dáva poskytovateľovi súhlas k tomu, aby ho poskytovateľ uvádzal ako 

svojho zákazníka.

5. Poskytovateľ berie na vedomie, že dôverné informácie tvoria obchodné tajomstvo 

klienta.



Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

1. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje Obchodným 

zákonníkom a príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny a doplnenia k tejto zmluve je možné uzatvoriť 

výlučne písomne a so súhlasom obidvoch zmluvných strán.

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, jeden (1) rovnopis obdrží klient a 

jeden (1) rovnopis obdrží poskytovateľ.

4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je 

zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je 

uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju 

vlastnoručne podpísali.

V   Krupine      dňa: 17. 12. 2018

Poskytovateľ: Klient:

_______________________ _______________________

Ing. Milan Ďuroch,

konateľ r65 studio s.r.o.

Jana Budinska
Jana Horečná Budinská
starostka �


