ZMLUVA
o spolupráci v oblasti správy obsahu internetovej web stránky

Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie
(ďalej len Objednávateľ)

Domov pri kríži
Pri kríži 26, 841 02 Bratislava
Mgr. Janka Dudoňová, riaditeľka
00641405
2020919285

a
Meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
(ďalej len Poskytovateľ)

Ing. Bronislava Švehláková
Moskovská 12, 811 08 Bratislava
42170788
1046977074

Článok I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je spolupráca v oblasti správy internetovej
Objednávateľa www.domovprikrizi.sk.

web stránka

Článok II.
Záväzky zmluvných strán
1. Poskytovateľ sa k splneniu účelu a predmetu tejto zmluvy zaväzuje zabezpečiť
redaktorské práce na internetovej stránke www.domovprikrizi.sk v súlade s bližšou
emailovou špecifikáciou od Objednávateľa. Redaktorské práce zahŕňajú zverejňovanie
informácií, zmlúv, faktúr a objednávok podľa požiadaviek Objednávateľa.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje zverejniť požadované informácie v čo najkratšom možnom
termíne, resp. v termíne podľa požiadavky Objednávateľa.
3. Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok sa riadi Zákonom č. 546/2010 Z. z. ,
ktorým sa dopĺňa Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Za poskytovateľa:
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4. Zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv bude Poskytovateľ vykonávať v sídle
Objednávateľa.
5. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi súčinnosť a podklady potrebné
na vykonávanie činnosti podľa článku II. tejto zmluvy. Objednávateľ zodpovedá za
správnosť informácií, ktoré poskytne Poskytovateľovi za účelom vykonávania činnosti
podľa článku II. tejto zmluvy.
6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení
záväzkov z tejto zmluvy vyplývajúcich a navzájom sa budú včas informovať
o všetkých skutočnostiach pre ich spoluprácu nevyhnutných a potrebných.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že informácie, ktoré si navzájom poskytnú v súvislosti
s činnosťou podľa tejto zmluvy a označia ich vopred písomne ako dôverné neposkytnú
tretej strane a ani ich nepoužijú v rozpore s ich účelom a ani pre svoje potreby, ktoré
by poškodili zmluvné strany.
Článok III.
Čas plnenia zmluvy
1. Zmluva sa dojednáva od 1. decembra 2014 na dobu päť rokov odo dňa nadobudnutia
jej účinnosti, alebo do vyčerpania maximálnej ceny 19.999,- eur.
2. V prípade, že zmluvná strana závažne poruší povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy,
môže druhá zmluvná strana zmluvu okamžite písomne vypovedať. Výpovedná lehota
je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení
výpovede druhej zmluvnej strane. V ostatných prípadoch je výpovedná lehota tri
mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede
druhej zmluvnej strane.
Článok IV.
Odplata a platobné podmienky
1. Odplata za činnosť vykonávanú podľa článku II. tejto zmluvy predstavuje čiastku 20,eur/hod. (slovom dvadsať euro).
2. Celková cena za poskytovanie služieb na základe tejto zmluvy neprekročí maximálnu
výšku 19 999,- eur bez DPH.
3. Odplata bude platená na základe faktúr poskytovateľa za každý kalendárny mesiac
vystavených po poskytnutí služieb, bezhotovostne na účet poskytovateľa, ktorý je
uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
4. Vo faktúre poskytovateľ uvedie počet odpracovaných hodín vynásobených príslušnou
hodinovou sadzbou podľa článku IV. bod 1. a priloží súpis činností vykonaných počas
daného mesiaca.
5. Riadne vystavená faktúra je splatná do 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.
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Článok V.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými
stranami dňa 1.decembra 2014.
2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre každú zmluvnú stranu,
z ktorých každý má silu originálu.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

V Bratislave: 01.12.2014

..........................................................
Za poskytovateľa:
Ing. Bronislava Švehláková v.r.

........................................................
Za objednávateľa
Mgr. Janka Dudoňová v.r.
riaditeľka

