
Ev. číslo: NSWD-005-6-2016-sK

Zmluva o dielo
uzatvorená podl'a ustanovenia $ 39 zákona č. 618/2003Z.z. o autorskom práve a právach
súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), v znení neskorších predpisov (d'alej len

',Autorský zákon") a $ 536 a nasl. zákona c. 513/1991Zb. obchodný zákonník, v znení
neskorších predpisov (d'alej len ,,obchodný zákonník")

Mikroregión 11 PLUS
so sídlom: Nám. A. HIinku 31,919 43 Cífer
lČo: łszgaaoz
konajúci. Maroš Sagan, predseda
kontaktná emai lová adresa: mikroreg ion@ m i kroregion- 1 1 plus. sk
(d'a I ej a ko,, o bj ed n ávatel"')

a

Galileo Corporatlon s.r.o.
so sídlom: Čierna Voda 468, 925 06 Ciema Voda
lco ąll92941
zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava l, odd.: Sro, vl.č.: 89753/8
bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. úćtu.2928896173/1100
ĐlC:2023788745
za ktorú koná Eva Klímová, na základe plnej moci zo dňa 24.3.2016
(d'alej ako,,Zh otoviteľ*)

uzatváĘú túto zmluvu

l. Úvodné ustanovenia

1.1. Zhotovitel' je právnickou osobou - podnikatel'om zaoberajúcĺm sa V rámci svojej
podnikatel'skej činnosti výrobou a prevádzkou internetových prezentáęií' ako aj
poskytovaním sluŽieb súvisiacich s týmito intemetovými prezentácĺami.

1.2. lnternetová prezentácia vytvorená Zhotovitel'om na základe tejto zmluvy (dälej len
,,lnternetová prezentácia") je zhotovená na základe redakčného systému Zhotovitel'a
umoŽňujúceho celkovú redakciu tejto lnternetovej prezentácie objednávatel'om, a to na
prijatel'nej úrovni uŽívatel'a bez nároku na špecifické softvérové vybavenie
objednávatel'a. Prevádzka lnternetovej prezentácie je moŽná iba prostredníctvom
servera Zhotovitel'a, ktoý podporuje redakčný systém Zhotovitelä.

1.3. Predmetom tejto zmluvy je odplatné zhotovenie lntemetovej prezentácie objednávatel'a
Zhotovitel'om a d'alej odplatný záväzok Zhotovitelä umoŽniť objednávatel'ovi prevádzku
lnternetovej prezentácie za podmienok stanovených touto zmluvou.

Il. Práva a povinnosti strán

2'1.Zhotovitel'sa zaväzĄe vykonať pre objednávatel'a za podmienok uvedených v tejto
zmluve dielo - lnternetovú prezentáciu špecifikovanú v článku lll. tejto zmluvy.

2'2.Zhotovitel' je povinný vykonať lnternetovú prezentáciu na svoj náklad a na svoje
nebezpecenstvo v dobe dohodnutej v článku V. tejto zmluvy. Zhotovitel'si vyhradzuje
právo vykonať dielo ešte pred dobou dojednanou v tejto zmluve.

2.3. Zhotovitel' znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej lnternetovej prezentácii až do
riadneho odovzdania lnlernetovej prezentácie objednáváteľovi. Zhotóvitel' je łlastníkom
lnternetovej prezentácie až do úplného zaplatenia dohodnutej ceny za vykonanie
lnternetovej prezentácie objednávatel'om. Nebezpečenstvo škody po odovzdaní
lnternetovej prezentácie objednávatel'ovi až do tiplného zaplatenie dohodnutej ceny
prechádza na objednávatel'a.
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2.4. objednávatel' sa zaväzuje vykonané dielo od Zhotovitel'a riadne prevziať a zaplatiť
Zhotovitel'ovĺ za jeho vykonanie cenu dohodnutú v článku Vl' tejto zmluvy.

2.5. objednávatel' sa zaväzuje poskytnuť Zhotovitel'ovi všetku súčinnosť potrebnú pre
zhotovenie lnternetovej prezentácie podl'a tejto zmluvy. Najmä je objednávatel'povinný
poskytnúť Zhotovitelbvi bezodkladne všetky podklady, ktoré sa majú pod|'a dohody
objednávatel'a so Zhotovitel'om pouŽiť pri zhotovení lnternetovej prezentácie (grafický
materiál, fotografie, logá apod.).

2.6. Zhotovitel' sa zaväzuje umiestniť lnternetovú prezentáciu na serveri Zhotovitel'a, ktoný
podporuje redakčný systém Zhotovitel'a, a sprístupniť ju cez internetovú doménu určenú
Zhotovitel'om.

lll. Špecifikácia tnternetovej prezentácie

3.1.lnternetová prezentácia vytvorená podl'a tejto zmluvy bude zhotovená na základe
redakčného systému Zhotovĺtel'a umožňujúceho celkovú redakciu tejto lntemetovej
prezentácie objednávatelbm, a to na prijatel'nej użívatel'skej úrovni bez nároku na
špecif i cké softvé rové vybaven ie obj ed návate l'a.

3.2. lnternetová bude obsahovať nasledovné základné modu - verzia Profi:
Popis

Modul predstavujúcĺ moŽnosti dynamickej tvorby
štruktúry webu.

Modul zobrazujljci automatĺcky dátum poslednej
aktualizácie stránok.

Modul umoŽňujúci jednotne aj hromadne vkladať,
pomenovávať a organizovať fotografie. UmoŽňuje
nastaviť spôsob radenia a zobrazenia jednotlivých
galérií individuálne.

Modul zobrazujúci prehl'adnou formou a s pomocou
filtrov prehl'ad kultúrnych alebo športových podujatí
radených chronologicky.

Modul umoŽní zobraziť kompletnú
v podobe dynamickej mapy (stromu)
poloŽiek menu.

štruktúru
všetkých

Modul zobrazujúcĺ prehl'adnou formou a s pomocou
filtrov prehl'ad kultúrnych alebo športových podujatí
radených chronologicky.

Základný modul umoŽňujúci písanie a formátovanie
textov, vkladanie obrázkov, súborov.

Modul umotňujúci zaslanie otázky správcovi
stránok bez nutnostĺ použitia vlastného emailového
účtu'

Modul zobrazu1úci informácie formou výpisu
z anotácií a hlavných informácií.

Modul zobrazuje aktuálny stąv počasia
a predpoved' na 2 dni dopredu pre celú SR
pomocou grafického symbolu a krátkeho textového
popisu.

Modul umoŽňujúci zobrazovať štatistiky prístupov
jednotlivých návštevníkov v grafickej podobe.
Medzi sledovanými parametrami sú denná,

Názov:

Štruktúra stránok (Editor menu)

Dátum poslednej aktualizácie

Fotogaléria

Kultúrne akcie

Mapa stránok

Sportové akcie

Textový editor

Kontaktný formulár

Novinky

Predpoved' počasia

Štatistity

J
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mesacná aj ročná návštevnosť unikátnych aj
opakujúcĺch sa návštevníkov, najčastejšie
navštevované sekcie Webu, priememá dlŽka
návštevy, prístupy fulltextových robotov,
prichádzajúce URL, početnosť hľadaných fráz,
početnosť internetových prehliadačov.

Modul zobrazujuci informácĺe formou výpisu so
sprievodnou fotografiou, anotáciou a hlavnou
informáciou.

Modul umoŽňujúci administráciu anketových otázok
a plánovanie ich zobrazenia.

Modul umoŽňuje do stránky vloŽiť aktuálny dátum a
čas (do pravého či l'avého dezénového stípca).

Modul umoŽňujúci fulltextové vyhlädávanie V
obsahu WwW stránok (obsah zadávaný do
WYSYW|G editora, nie prílohy, Doc, PDF).

Modul umoŽňuje čiastočný výpĺs štruktúry všetkých
podmenu danej poloŽky menu.

Modul umožňujúci vloŽenĺe prĺameho odkazu na
www adresu do menu www stránok.

Modul umoŽňujúci export záhlavia správ a noviniek
na l'ubovolné servery, či RSS čítačky. Modul
podporuje formáty 0.91 FEED, 1.0 FEED, 2'o
FEED a 1.0 ATOM.

Lokalizácia stránok, vrátane všetkých
podporných a navigačných prvkov do príslušného
jazyka a pridanie zodpovedajúcej vlajky pre danú
jazykovú mutáciu. NepÔjde o preklad obsahu, ale o
systém a ovládacie prvky.

Správy 2

Ankety

Dátum a čas

Fulltextové vyhlädávanie

Stromová štruktúra

URL link

RSS output

Jazyková mutácia (ENG, DEU)

3.4. lntemetová prezentácia bude obsahovať nasledovné doplnkové moduly:

Popis funkcie modulu, sluŽby

Modul umoŽňujúci podl'a platnej legislatívy
zverejňovať informácie o veĘnom obstarávaní'

Modul umožňujúcí prehlädným spôsobom vytvárať
úloŽisko sÚborov s rÔznymi typmi radenia. Je
vhodný napr. pre sťahovanie formulářov, öi
rôznych

Modul umoŽňujúci registráciu uŽívatel'ov za účelom
zasielania noviniek mailom. Modul vyŽaduje
registráciu uŽívatel'a pomocou potvrdzujúceho
mailu. Novinky zaslané týmto mödulom sú
zasielané bezpečne, bez možnosti zneuŽitia
spamovými vírusy.

Modul umoŽní uŽívatel'ovi tlač
zbytočných grafických prvkov a menu

stránky bez

Názov:

VeĘné obstarávanie

Súborový depozitár

lnformácie emailom

Tlač stránky
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Modul umoŽňujúcí zostaviť stránku z rÔznych častí
(textoqý editor, správy, novinky, akcie...) a
|'ubovol'ne usporiadať rozloŽenie jednotlivých castí
na stránke. Vhodné predovšetkým pre titulnú
stranu webu.

Školenia poverených pracovníkov prostredníctvom
vzdialenej správy.

Registrácia domény www. m ikroregion_í 1 plus. sk

Multistránka

Prevod textového obsahu

Vstupné školenie pomocou vzdialenej
správy

Registrácia domény ll. radu

-

3.5. Jednotlivé moduly fungujú na základe redakčného systému Zhotovitela. V rámci vývoja
a modemizácie redakčného systému Zhotovitel'a poskýovaného objednávatel'ovi
v rámci prevádzky lnternetovej prezentácie sa tak tieto moduly a ich funkcionalita môŽu
v čase meniť pri zachovaní pÔvodného účelu príslušných modulov.

3.6. lnternetová prezentácia bude zaloŽená na Zhotovitelbm Vypracovanom grafickom
návrhu. Grafĺcký návrh lnternetovej prezentácie bude Zhotovitel'om vypracovaný na
základe konzultácie a pokynov objednávatel'a. V cene dohodnutej touto zmluvou za
zhotovenie lnternetovej prezentácie je zahmutý jeden grafický návrh Zhotovitel'a.

!V. Prevádzka !nternetovej prezentácie

4.1.lnternetová prezentácia nie je v okamihu jej riadneho zhotovenĺa funkčná, k jej
prevádzke je potrebné sprevádzkovanie na serveri Zhotovitel'a, ktoý podporuje
redakčný systém Zhotovĺtel'a. 7drojový kód redakčného systému Zhotovitel'a podlieha
ochrane podl'a príslušných ustanovení zákona č. 618/2003 Z.z. autorský zákon, v znení
neskorších predpisov, a predstavuje obchodné tajomstvo Zhotovitel'a. Zhotoviteľ nie je
povinný poskytnúť tento zdrojový kód, ani inú súčinnosť objednávatel'ovi, ani tretím
subjektom, za účelom sprevádzkovania lnternetovej prezentácie na inom serveri ako
serveri Zhotovitel'a.

V. Cas plnenia, odovzdanie dlela

5.1.Zhotovitel' sa zaväzuje vykonať jednotlivé etapy výroby lnternetovej prezentácie
v nasledujúcich lehotách:
5.1'1. lehota na spracovanie grafického návrhu lntemetovej prezentácie: do 6 týŽdňov

od dodania všetkých podkladov a pokynov potrebných pre zhotovenie
lnternetovej prezentácie objednávatelbm Zhotovitel'ovĺ. V prípade zmien či úprav
grafického návrhu na základe dohody Zhotovitel'a s objednávatel'om sa lehota na
dokončenie grafického návrhu primerane predlŽuje,

5.1.2. lehota na dokončenie a odovzdanie lnternetovej prezentácie: do 6 týŽdňov od
schválenia grafĺckého návrhu lnternetovej prezentácie objednávatel'om alebo ním
povereným subjektom. V prípade zmien či úprav lnternetovej prezentácie na
základe dohody Zhotovitel'a s objednávatel'om sa lehota na dokončenie
a odovzdanie lnternetovej prezentácie primerane predlżuje.

5.2. odovzdanie lnternetovej prezentácie objednávatel'ovi prebehne prostredníctvom
internetu tak, Že Zhotovitel'dokončenú lnternetovú prezentáciu sprevádzkuje na serveri
Zhotovitel'a, ktoý podporuje redakčný systém Zhotovitel'a, a sprístupní ju cez
internetovú doménu určenú Zhotovitel'om. Následne Zhotovitel' objednávatel'a
prostredníctvom emailu upovedomí Objednávatel'a o sprevádzkovaní lntemetovej
prezentácie, odovzdá objednávatel'ovi prístupové kódy k lnternetovej prezentácii. Za
riadne odovzdanie lnternetovej prezentácie objednávatel'ovi strany tejto zmluvy
povażujú okamih, kedy bude objednávatel'ovi Zhotovitel'om na emailovú adresu,
uvedenú v záhlavi tejto zmluvy, alebo na inú, objednávatel'om písomne oznámenú
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emailovú adresu, zaslané upovedomenie o sprevádzkovaní lnternetovej prezentácie na
serveri Zhotovĺtel'a spolu s prístupovými kódmi k lntemetovej prezentácii.

5.3. Po odovzdaní lnternetovej prezentácie objednávatel'ovi sa Zhotovitel'zaväzuje vykonať
zaškolenie zvoleného zástupcu objednávatel'a ohl'adom obsluhy lnternetovej
prezentácie a redakčného systému Zhotovitel'a. Zaškolenie prebehne prostredníctvom
telefonického spojenia s vyuŽitím tzv. ,,vzdialenej spráVy", ak sa nedohodnú zmluvné
strany inak. Vzdialenou správou sa rozumie ovládanie počítača objednávatel'a na dial'ku
cez intemet priamo príslušným zamestnancom Zhotovitel'a prostredníctvom na to
určeného sottvéru. Prístup do počítača objednávatelä je pri vzdialenej správe moŽný
vŽdy len so súhlasom objednávatel'a, objednávatel' má po celý čas prebiehajúceho
spojenia możnosť sledovať všetku činnosť pripojeného zamestnanca Zhotovitel'a'
objednávatel' je povinný poskytnúť Zhotovitel'ovi všetku súčinnosť potrebnú pre
realizáciu zaškolenia podl'a tejto zmluvy. Zaškolenĺe zástupcu objednávatel'a je sluŽbou
zahrnutou v celkovej cene za zhotovenie lntemetovej prezentácie'

Vl. Cena a jej splatnosť

6.1. Celková cena podl'a tejto zmluvy je 500,_ Eur + DPH (tzn. k uvedenej sume bude
pripočítaná DPH podl'a platných právnych predpisov). Celkovú cenu tvoria:
- cena za zhotovenie lnternetovej prezentácie _ základné moduly 500,- Eur + DPH

- doplnkové moduly 0,- Eur + DPH
6.2. objednávatel' je povinný zaplatiť Zhotovitel'ovi dohodnutú celkovú cenu na základe

faktúry so splatnosťou 15 dní odo dňa jej vystavenia, ktorú je Zhotovitel' oprávnený
vystaviť po riadnom dokončení a odovzdaní lnternetovej prezentácie objednávatel'ovi.

6.3. V prípade omeškania objednávatel'a s plnením svojho peňažného záväzkuje Zhotovitel'
oprávnený poŽadovať zaplatenie úrokov z omeškania určených podl'a všeobecne
záv äzný ch právnych predpisov.

Vll. Záverečné ustanovenia

7.1.Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpĺsu obidvoma zmluvnými stranami a
účinnosť nasledujúci deň po dnĺ jej zveĘnenia. Zmluva je vyhotovená v dvoch
vyhotoveniach,z ktoých każdá zmluvná strana obdżí po jednom vyhotovení.

7.2.v prípade, Že sa niektorá zo zmluvných strán dostane do omeškania s plnením svojich
povĺnností vyplývajúcich z tejto zmluvy, a toto svoje omeškanie neodstráni anĺ v
primeranej lehote po písomnej výzve druhej zmluvnej strany, má druhá zmluvná strana
právo od tejto zmluvy odstúpĺť. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy zo strany
Zhotovitel'a pre porušenie povinností objednávatel'om je objednávatel' povinný zaplatiť
Zhotovitel'ovi časť (hoci aj nedokončeného) diela, ktorú Zhotovitel' na základe tejto
zmluvy zhotovil do jej ukončenia odstúpením. odstúpenie musí byt' urobené v písomnej
forme a doručené zmluvnej strane, ktorejje adresované. odstúpenie nadobúda účinnosť
dňom nasledujúcim po dnijeho doručenia.

7.3. Právne vzťahy účastníkov výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia slovenským
právnym poriadkom, najmä príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka
a Autorského zákona'

7 '4. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je możné robiť po dohode zmluvných strán vo forme
písomného dodatku k tejto zmluve.

7.5. Túto zmluvu je moŽné ukončiť písomnou dohodou oboch zmĺuvných strán.

V CiernejVode dňa 16. 6. 2016 V dňa

objednávatel'

#ry"|3$jJ"B**-^{Galileo) i ao!oí''tt t''covq!
cornorrg,on 1 rĺĺ 0ĺlł*r

ríĺ'Ü.g.libi}círpo.!roí'_* ĺ ćc łztalĺ
o!ďodQgrr*arĺJrĺrĺ | oć: fr|ílÜtÍl1s

Mikroregion 11 PLUS

Strana 5 (celkom 6)



Ev. číslo: Ns\^M/-005-6-201 6-sK

Zmluva o prevádzke internetovej pľezentácie a
poskytovania dälších webhostingových služieb

uzavretá podla ustanovenia $ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 zb' obchodný
zákonník, v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,obchodný zákonník")

Mikroregión 11 PLUS
so sídlom: Nám. A' Hlinku 31, 919 43 Cífer
lČo: łszgaeoz
konajúci: Maroš Sagan, predseda
kontaktná emailová adresa: m ĺkroregion@ mikroregion-1 1 plus. sk
pel ej ako,,o bjed návatel'")

Galileo Corporation s.r.o.
so sídlom: Čierna Voda 468, g25 06 Čiema Voda
lco ązlgzgąl
zapĺsaná v obchodnom regĺstri okresného súdu Bratislava l, odd.: Sro, vl.č.: 89753/8
bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. účtu: 2928896173t11oo
DIC:2023788745
za ktorú koná Eva Klímová' na základe plnej moci zo dňa 24.3' 2016
(d'al ej ako,,ZhotovÍteľ")

cl

1.1

1.2

1.3

uzatvárĄú túto zmluvu

l. Predmet plnenia

objednávatel'so Zhotovitel'om uzavreli zmluvu o dielo Ev. č NsWD-oo5-6-2o16-sK,
ktoĘ predmetom je zhotovenie intemetovej prezentácie objednávatel'a Zhotovitel'om
(dälej len ,,lntemetová prezentácia"). Predmetom plnenia podl'a tejto zmluvy je odplatné
zabezpečenie prevádzky lnternetovej prezentácie na serveri Zhotovitel'a, ktoý
podporuje redakčný systém Zhotovitelä.
Prevádzkovanie lntemetovej prezentácie je založené na redakčnom systéme
Zhotovitel'a. Predmetom tejto zmluvy je tieŽ poskytovanie redakčného systému
Zhotovitel'a objednávatel'ovi po dobu účinnosti tejto zmluvy v rozsahu potrebnom na
riadnu prevádzku lntemetové prezentácie na serveri Zhotovitelä, a to za podmienok
stanovených v tejto zmluve. Zdrojový kÓd redakčného systému Zhotovitel'a podlieha
ochrane podla príslušných ustanovení autorského zákona a predstavuje obchodné
tajomstvo Zhotovĺtelä. Zhotovitel' nie je povinný poskýnúť tento zdrojový kód ani inú
súčinnosť objednávatel'ovi ani tretím subjektom za účelom sprevádzkovania
lnternetovej prezentácie na inom serveri ako serveri Zhotovitel'a.
Predmetom tejto zmluvy je d'alej poskytovanie webhostingových sluŽieb súvisiacich
s prevádzkou lntemetovej prezentácie v nasledujúcom rozsahu:
a) poskytnutie webového priestoru na Zhotovitelbm určených serveroch Zhotovitel'a

v rozsahu 3 GB (dátová kvóta),
b) neoUmedzený prenos dát,
c) pravidelný update redakčného systému,
d) technická podpora prostredníctvom tzv. ,,vzdĺalenej správy" (vzdialenou správou sa

rozumie ovládanie počítača objednávatel'a na dial'ku cez internet priamo
príslušným zamestnancom Zhotovĺtel'a prostredníctvom na to určeného softvéru;
prístup do počítača objednávatel'a je pri vzdialenej správe moŽný vŽdy len so
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2.1

2.2
2.3

2.4
2.5

súhlasom objednávatel'a, objednávatel'má po celú dobu prebiehajúceho spojenia
možnosť sĺedovať všetku öinnosť pripojeného zamestnanca zhotovĺtel'a),

e) zaĺstenie bezpečnosti a nadväznosti na nové či budúce verzie webových
prehliadačov,

f) vedenie aŽ 5 emailových schránok' antispamová ochrana,
g) denné zálohovanie dát (zálohovanie na dobu 30 dní),
h) správa aúdrżba domény ll' stupňa mikroregion_11plus.sk

ll. Práva a povinnosti strán

Zhotovitel' je povinný zabezpečiť prevádzku lntemetovej prezentácie na serveri
Zh otovitel'a p rostred n íctvom redakčného systém u Zhotovitel'a.
Zhotovitel' je povinný poskytovať objednávatel'ovi dojednané webhostingové sluŽby.
Zhotovitel' sa zaväzuje najmenej dvakrát v priebehu kaŽdého kalendárneho roka,
v ktorom bude táto zmluva platná a účinná, vykonávať upgrade (modernizáciu)
redakčného systému' na ktorom je založená prevádzka lntemetovej prezentácie.
Upgrade redakčného systému Zhotovitel'a môże mať vplyv na jednotlivé moduly
lnternetovej prezentácie a ĺch funkcĺonalitu, avšak pri zachovaní pÔvodného účelu
príslušných modulov.
objednávatel' je povinný zaplatiť Zhotovite|'ovi riadne a včas dojednanú cenu.
objednávatel' je povinný poskytnúť Zhotovitel'ovi pri poskytovaní dohodnutých sluŽieb
vśetku potrebnú súčinnosť.
Zhotovitel' sprístupní lnternetovú prezentáciu umiestnenú na serveri Zhotovitel'a cez
internetovú doménu určenú Zhotovitel'om. V rámci d'alšej prevádzky lnternetovej
prezentácie sa Zhotovitel' zaväzuje umoŽniť objednávatel'ovi prístup na lnternetovú
prezentáciu cez inú, objednávatel'om určenú internetovú doménu, ku ktoĘ bude mať
objednávatel' užívacie právo.
objednávatel' je povinný bezodkladne oznámiť zhotovitel'ovĺ zistené chyby v plnení
predmetu tejto zmluvy.
Zhotovitel' je po oznámení vád v plnení tejto zmluvy povinný tieto vady bez zbytočného
odkladu odstrániť'
Zhotovitel' nezodpovedá za poruchy prevádzky lnternetovej prezentácĺe spÔsobené
okolnosťami, ktoré nastanú nezávisle od vÔle Zhotovitel'a mimo sféru vplyvu
Zhotovitel'a.
objednávatel' sa zaväzu1e uŽívať lnternetovú prezentáciu spÔsobom, ktoý je v súlade
s právnym poriadkom SR, najmä je objednávatel' povinný neumiestňovať na
lnternetovú prezentáciu obsah, ktorého zveĘnenĺe by odporovalo všeobecne
záväzným právnym predpisom SR.

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

lll. cena a jej splatnosť

3.'ĺ Cena za ročnú prevádzku lnternetovej prezentácie a za poskytovanie webhostingových
sluŽieb týkajúcich sa prevádzky lnternetovej prezentácie podl'a tejto zmluvy
predstavuje 0,_ Eur + DPH (tzn. k uvedenej sume bude pripočítaná DPH podl'a
platných právnych predpisov).

3.2 objednávatel' je povinný zaplatiť Zhotovitel'ovĺ dojednanú cenu za ročnú prevádzku
lnternetovej prezentácie a poskytovanie webhostingových sluŽieb súvisiacich
s prevádzkou lnternetovej prezentácie podl'a tejto zmluvy na nasledujúci rok na
základe faktúry so splatnostbu 14. dní odo dňa jej doručenia, pričom faktú'ru na cenu
za príslušný rok poskytovania sluŽieb podl'a tejto zmluvy je Zhotovitel' oprávnený
vystaviť vŽdy najprv ku dňu, ktoý sa svojim označením zhoduje s dňom, v ktorom táto
zmluva nadobudla účĺnnosť.

3.3 V prípade omeškanĺa objednávatel'a s plnením svojho peňaŽného záväzku je
Zhotovitel' oprávnený poŽadovať zaplatenie úrokov z omeškania určených podlä
všeobecne záv äzný ch právnych predpisov.
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lY . Záv erečné usta noven i a

4.1 Táto zmluva je dohodnutá na dobu neurčitú.
4.2 Táto zmluva nadobúda úcinnosť dňom, kedy bude lntemetová prezentácia

sprevádzkovaná sposobom uvedeným v tejto zmluve a odovzdaná objednávatel'ovi v
súlade so zmluvou o dielo uvedenú v článku 1.í tejto zmluvy, najskôr však dňom
nasledujúcim po dnijej zveĘnenia.

4.3 obe strany môŽu túto zmluvu vypovedať bez udania dôvodu v písomnej forme, najskÔr
však po uplynutí jedného roka odo dňa, kedy táto zmluva nadobudne účinnosť.
Výpovedná lehota je 6 mesiacov a zaćina plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom bola výpoved'zmluvy doručená druhej strane.

4.4 Zhotovitel'nezodpovedáza obsah lnternetovej prezentácie umiestnený na lnternetovej
prezentácii objednávatel'om. V prípade, Že prostredníctvom lnternetovej prezentácie
budú porušované právne predpisy SR, Zhotovitel' má právo takýto právne predpisy
porušujúci obsah z lnternetovej prezentácie odstránĺť. Súčasne, prípadné protiprávne
konanie objednávatel'a, urobené prostredníctvom lnternetovej prezentácie oprávňuje
Zhotovitel'a okamŽite od tejto zmluvy odstúpiť. odstúpenie musí byť urobené v
písomnej forme a doručené zmluvnej strane, ktorej je adresované. odstúpenie
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dnijeho doručenia.

4.5 Právne vzťahy zmluvných strán výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia
príslušnými ustanoveniami slovenského právneho poriadku, najmä príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka.

4'6 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktoých kaŽdá zmluvná strana
obdżí po jednom vyhotovení.

4.7 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je moŽné robiť po dohode zmluvných strán vo forme
písomného dodatku k Ęto zmluve.

4.8 Túto zmluvu je moŽné ukončiť písomnou dohodou oboch zmluvných strán.

V CiernejVode dňa 16. 6. 2016 V dňa

Zhotovitel' objednávatel'

Galileo Corporation s. r.o Mikro

tocoĺ.ponation
tłłv.gaLlcoco.poňüolur
oöďpdoĺ.ľ'ođpotrbł

Grllco Coľpoľdoĺr rła
Bobí'yllÖíĺ'oĘt
EÍĺOał*r
$ołrĺĺanĺ
aŕ:2&íIlülí5

I
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