Zmluva o poskytovaní služieb a spolupráci
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov medzi
Objednávateľ:

OBEC K R A K O V A N Y
zastúpená: Mgr. Františkom K l i n o v s k ý m, starostom obce
adresa: Nám. sv. Mikuláša č. 406/4, 922 02 K r a k o v a n y
IČO: 00312681
DIČ: 2020530908
bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, pobočka Piešťany
číslo účtu: 5206845001/5600
/ďalej objednávateľ/

Poskytovateľ:

Mgr. Juraj Filo - LOCAL MEDIA
miesto podnikania: Mlynská 440/1, 922 02 Krakovany
IČO: 43516653
DIČ: 1074772358
zapísaný v živnost.registri: 230-14067
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., pobočka Piešťany
číslo účtu: 0284871392/0900
/ďalej poskytovateľ/

Obec Krakovany je vlastníkom informačných systémov umiestnených vo svojich
prevádzkach (Materská škola Krakovany, Základná škola Krakovany, Zariadenie
opatrovateľskej služby, Obecná knižnica Krakovany) pozostávajúceho z 10 kusov PC
s programovým vybavením a vlastníkom internetovej domény www.krakovany.sk
s prenajatým webovým serverom (Webglobe – Yegon, s.r.o., Bratislava), na ktorom sú
umiestnené internetové stránky vytvorené poskytovateľom. Obec Krakovany je taktiež
vydavateľov miestneho printového periodika Hlas Krakovian, evidovaného
Ministerstvom kultúry SR, pod č.: MK-EV3709/09.
I. Predmet zmluvy
1.1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností, ako aj
spolupráce pri poskytovaní služieb poskytovateľom objednávateľovi.

podmienok

1.2. Poskytovaním služieb sa na účely tejto zmluvy rozumie pravidelný servis počítačovej
siete na prevádzkach patriacich pod obec Krakovany, t.j. informačných systémov,
inštalácie a aktualizácie stávajúcich i nových programov, vrátane týchto činností na
samostatných PC zostavách nepripojených k sieťam v zariadeniach Obce Krakovany, s
výhradou zásahu do programového a hardwarového vybavenia, ktorého servis má obec
zmluvne ošetrený s inými spoločnosťami (počítačová sieť, software a hardware v hlavnej
budove obecného úradu, počítačová sieť) ďalej pravidelné aktualizácie webovej stránky
obce Krakovany (www.krakovany.sk) poskytovateľom za odplatu hradenú
objednávateľom, na základe a v rozsahu objednávok od objednávateľa, v súlade
s požiadavkami objednávateľa, pričom vzájomné plnenia budú poskytované za
podmienok a v rozsahu dojednanom v tejto zmluve.
Taktiež pravidelné grafické spracovanie printového obecného štvrťročníka Hlas
Krakovian a príprava do tlače.

1.3. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne úzko spolupracovať, a to
vzájomnou komunikáciou, výmenou informácii a podkladov.

predovšetkým

II. Podmienky poskytovania služieb
2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe objednávky vyhotovenej objednávateľom
a doručenej poskytovateľovi tento vykoná rozsah požadovaných služieb do 3 pracovných
dní od doručenia objednávky. V prípade vyskytnutia sa závady – poruchy sa poskytovateľ
zaväzuje túto odstrániť v lehote do 24 hod. od jej telefonického nahlásenia.

III. Odplata za poskytované služby a platobné podmienky
3.1. Zmluvné strany sa dohodli na výške odmeny za jednotlivé úkony nasledovne :
za každú začatú hodinu poskytovania služby (servis siete a programov) 10 €, vrátane
DPH. Za aktualizáciu internetovej stránky obce Krakovany 100 € mesačne vrátane DPH.
Poskytovateľ vyhotoví faktúru s rozpisom prác za celý mesiac spätne, v cene dohodnutej
v tomto článku. Za grafické spracovanie obecného tlačenéího periodika Hlas Krakovian
a prípravu do tlače 75,- € vrátane DPH za jedno číslo. Faktúra musí obsahovať
náležitosti daňového dokladu.
3.2. Lehota splatnosti faktúr je 14 dní od ich doručenia objednávateľovi.
IV. Doba trvania zmluvy
4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2023.
V. Ukončenie zmluvy
5.1. Zmluva sa ukončí uplynutím doby jej trvania, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú
inak.
5.2. Zmluvu možno ukončiť aj jednostranným odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek
zmluvnou stranou, ak druhá strana túto zmluvu porušuje. Účinky odstúpenia od zmluvy
nastávajú dňom jeho doručenia odstúpenia druhej strane.
VI. Osobitné ustanovenia
6.1. Poskytovateľ nie je oprávnený splnomocniť poskytovaním dojednaných služieb iný
subjekt.
6.2. Poskytovateľ sa zaväzuje zachovať obchodné tajomstvo a zaväzuje sa k mlčanlivosti
o všetkých údajoch a informáciách, ku ktorým sa pri poskytovaní dohodnutých služieb
príde do styku v rámci informačného systému objednávateľa. Záväzok mlčanlivosti o
je poskytovateľ povinný dodržať aj po ukončení tejto zmluvy.

VII. Spoločné a záverečné ustanovenia
7.1. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka.
7.2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zástupcami obidvoch
zmluvných strán.
7.3. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotovenia, pre každú zmluvnú stranu po jednom
vyhotovení,.
7.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny a dodatky k tejto zmluve musia mať písomnú
formu a musia byť podpísané obidvomi zmluvnými stranami.
7.5. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe slobodnej, vážnej vôle,
prejavenej určito a zrozumiteľne, bez omylu, nie v tiesni za nápadne nevýhodných
podmienok a že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, obsahu zmluvy porozumeli a na
znak súhlasu s obsahom tejto zmluvy ju vlastnoručne podpísali.

V Krakovanoch dňa 07.12.2020

–––––––––––––––––––––––
objednávateľ
Obec Krakovany
zastúpená Mgr. Františkom Klinovským
starostom obce

–––––––––––––––––––––––––––––
poskytovateľ
Mgr. Juraj Filo - LOCAL MEDIA

