
Zmluva
o poskytovaní služieb

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.. - Obchodného zákonníka v znení
neskorších zmien a doplnkov medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ: Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa
so sídlom Jesenského 246/10, 01701 Považská Bystrica
v zastúpení: Mgr. Blanka Cedzová, riaditeľka školy
IČO: 35995939

(ďalej len objednávateľ)

Dodávateľ: Mgr. Milan Dubnická
so sídlom: Stred 48/8, 01701 Považská Bystrica
IČO: 43648819
DIČ: 1070458774
Zapísaný: Živn. Register: Č. 330-15113 OŽP-A/2007/03020-2/CR1

(ďalej len dodávateľ)

Článok I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií podľa
tejto špecifikácie:

umiestňovanie povinne zverejňovaných dokumentov - faktúr, objednávok a zmlúv
objednávateľa na webovej stránke dodávateľa vvwvv.dmweb.sk (ďalej len
„webovej stránke") v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám č.
211/2000 Z. z..

Článok II.
Spôsob plnenia zmluvy

l. Jednotlivé služby tvoriace predmet zmluvy bude dodávateľ zabezpečovať v období
od 1.4. 2011 do 31. 12.2011 za týchto podmienok:

a) službu bude dodávateľ realizovať podľa potreby objednávateľa, na základe
doručených dokumentov - zmlúv, faktúr alebo objednávok v digitalizovanej podobe,
v súboroch - vo formáte pdf, na elektronickom nosiči dát alebo mailom na adresu
dodávateľa - obchod@dmweb. sk,

b) maximálny počet doručených dokumentov pdf v zabezpečovanom období je 300 ks,



c) termín doručenia dokumentov je deň a hodina, kedy boli dokumenty preukázateľne
doručené,

d) pri dopĺňaní informácií na webovej stránke bude dodávateľ, ak sa s objednávateľom
v jednotlivých prípadoch nedohodnú inak, dodržiavať tieto lehoty:
- dodávateľ zverejní doručené dokumenty na webovej stránke najneskôr do troch

dní od termínu ich doručenia.
2. V mene objednávateľa je oprávnený požiadať dodávateľa o poskytnutie služby podľa tejto

zmluvy štatutárny zástupca, alebo ním poverená osoba.
3. V prípade, že dodávateľ nie je schopný zabezpečiť službu podľa požiadavky

objednávateľa, oznámi obratom (najneskôr na druhý deň od doručenia požiadavky) túto
skutočnosť objednávateľovi.

Článok III.
Platnosť zmluvy

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa l. 4. 2011 do 31. 12. 2011.

Článok IV.
Zmluvná cena a platobné podmienky

1. Cena za realizáciu predmetu zmluvy v rozsahu dohodnutom v článku II. tejto zmluvy
(ďalej len cena za realizáciu predmetu zmluvy) je 200,- EUR (slovom dvesto EUR) a je
stanovená dohodou zmluvných strán.

2. Cena za realizáciu predmetu zmluvy je cena maximálna a zahŕňa všetky náklady
dodávateľa spojené s poskytovaním služieb tvoriacich predmet zmluvy.

3. Cenu za realizáciu predmetu zmluvy uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú
vystaví dodávateľ po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Faktúra je splatná do 7 dní odo
dňa j ej vystavenia.

Článok V.
Práva a povinnosti

1. Dodávateľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy v rozsahu a v súlade s podmienkami
dohodnutými v tejto zmluve.

2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi zmluvnú cenu dohodnutú v článku IV.
tejto zmluvy.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť iba po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to
výlučne písomnou formou.

2. V prípade neopodstatneného odstúpenia od zmluvy jednou zo zmluvných strán je
odstupujúca strana povinná uhradiť druhej zmluvnej strane preukázateľnú škodu, ktorú jej
odstúpením spôsobila.

3. Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka v platnom znení.



4. Obe zmluvné strany prehlasujú, že porozumeli jednotlivým ustanoveniam zmluvy a
zaväzujú sa ich plniť.

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých zmluvné strany dostanú po jednom
rovnopise.

6. Zmluva sa stáva platnou a právne účinnou dňom jej podpísania oboma zmluvnými
stranami.

V Považskej Bystrici 31.3.2011

Za dodávateľa: Za objednávateľa:


