ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
uzavretá medzi
3MH, s.r.o.
a
Obec Dvorníky

I.
1.1.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Obec Dvorníky
Sídlo: Dvorníky 428, 920 56 Dvorníky
V zastúpení: Mgr. Ľuboš Gubáň, starosta obce
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Hlohovec
Číslo účtu: 4128212/0200
IČO: 00312495
DIČ: 2021279425

ďalej ako "objednávateľ"

1.2.

Poskytovateľ: 3MH, s.r.o.
Sídlo: Bratislavská 78/24, 924 01 Galanta
V zastúpení: Ing. Marta Huterová, konateľka spoločnosti
Bankové spojenie: Prima Banka, a.s. Galanta
Číslo účtu: 4210239704/3100
IČO: 35790095
IČ DIČ: SK 2022354132
Zapísaný v obchodnom registri: Okresný súd Trnava, oddiel: s.r.o., vložka číslo:
20194/T, zoznam výpisov č.: KO-4408/2007

ďalej ako "poskytovateľ"
uzavreli v súlade s ustanovením §269 ods. 2 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len "Obchodný zákonník") túto zmluvu o
poskytovaní služieb.

II.
2.1.

PREDMET ZMLUVY

Obe zmluvné strany sa zaväzujú riadiť sa Zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov. Poskytovateľ je oprávnený spracúvať
osobné údaje v nasledovnom rozsahu: zhromažďovať, premiestňovať, uchovávať,

2.2.
2.3.

2.4.

likvidovať, blokovať, prenášať, poskytovať objednávateľov. Poskytovateľ nie je
oprávnený osobné údaje: preskupovať, kombinovať, využívať, sprístupňovať ani
zverejňovať tretím stranám.
Na poskytovateľa sa vzťahujú všetky práva, povinnosti a zodpovednosť, ktoré sú
uvedené v Zákone č. 122/2013 Z.z. ako pre sprostredkovateľa.
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi nasledovné služby:
• technická správa webovej prezentácie dvorniky.sk použitím HTML jazyka, CSS
štýlov a redakčného systému,
• tvorba a aktualizácia obsahu webovej prezentácie dvorniky.sk,
• fotografické služby použité v rámci webovej prezentácie dvorniky.sk a pre iné
prezentačné potreby objednávateľa.
Objednávateľ nahlási potrebu zabezpečenia predmetu zmluvy telefonicky na číslo
+421 907 119 029 alebo e-mailom na milanhutera@milanhutera.com

III.
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

Cena za poskytovanie služieb je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996
Z.z. o cenách.
Objednávateľ sa zaväzuje platiť za činnosť podľa článku 2.3. tejto zmluvy
poskytovateľovi odplatu vo výške 20 EUR bez zákonnej DPH za každú začatú hodinu
práce. Ak bude objednávateľ požadovať práce nad rámec predmetu tejto zmluvy,
zmluvné strany sa dohodli na odmene 20 EUR bez zákonnej DPH za každú aj začatú
hodinu práce.
Poskytovateľ, platca DPH, vyúčtuje i príslušnú DPH vo výške stanovenej príslušnými
platnými a účinnými právnymi predpismi.
Poskytovateľ je oprávnený vykonať fakturáciu v poslednom dni daného mesiaca. V
rámci faktúry je uvedený zoznam vykonaných prác v danom mesiaci. Splatnosť
faktúry je 14 kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry.
Zmluvné strany sa dohodli, že platby budú realizované bezhotovostným prevodom na
účet poskytovateľa.

IV.
4.1.
4.2.

CENA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať činnosť podľa tejto zmluvy osobne alebo
prostredníctvom poverených osôb, podľa potreby a v súlade s pokynmi objednávateľa.
Poskytovateľ je povinný postupovať pri výkone činnosti, ktorá je predmetom tejto
zmluvy s odbornosťou, dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a nariadenia,
ako aj dojednania uvedené v tejto zmluve a chrániť práva a oprávnené záujmy
objednávateľa.

4.3.

4.4.
4.5.

Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť činnosti uvedené podľa článku 2.3. tejto zmluvy
nasledovne:
• správa webovej prezentácie dvorniky.sk technického charakteru - v čo najkratšom
možnom termíne,
• správa obsahu webovej prezentácie dvorniky.sk - do 24 hodín od požiadavky
objednávateľa,
• fotografické služby - podľa požiadaviek objednávateľa.
Poskytovateľ je povinný hospodárne nakladať so zverenými prostriedkami,
predmetmi, dokumentmi a materiálom, ktorý mu poskytol objednávateľ.
Poskytovateľ je povinný viesť riadnu evidenciu osôb a odpracovaných hodín.

V.
5.1.

5.2.
5.3.

VI.
6.1.

6.2.

6.3.

POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

Objednávateľ sa zaväzuje, že bez vedomia poskytovateľa alebo jeho povereného
pracovníka nebude vykonávať žiadne zásahy do nehmotného majetku, ktorého sa týka
premet tejto zmluvy.
Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť poskytovateľovi akékoľvek požiadavky, poruchy
alebo závady bez zbytočného odkladu po ich vzniku.
Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi služieb primeranú súčinnosť,
ktorú je poskytovateľ služieb oprávnený požadovať v súvislosti s výkonom činnosti
podľa tejto zmluvy.

OBCHODNÉ TAJOMSTVO A POVINNOSŤ MLČANLIVOSTI
Zmluvné strany sa zaväzujú, že po dobu platnosti tejto zmluvy, ako aj po uplynutí
platnosti tejto zmluvy, budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach
organizačnej, obchodnej a technickej povahy, o ktorých sa dozvedia pri plnení práv a
povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a ktoré tvoria predmet obchodného tajomstva
niektorej zo zmluvných strán a tiež o informáciách technického, finančného,
personálneho a obchodného charakteru, nápadoch, vynálezoch, priemyselných a
úžitkových vzoroch, dizajnoch a obchodných plánoch.
Ak niektorej so zmluvných strán vznikne povinnosť, alebo bude od nej žiadané
akoukoľvek treťou stranou, aby sprístupnila akúkoľvek informáciu podľa odseku 6.1.,
je táto zmluvná strana povinná bezodkladne o tejto skutočnosti informovať druhú
zmluvnú stranu.
Sprístupnenie informácií podľa odseku 6.1. tretím osobám je možné iba so súhlasom
dotknutej zmluvnej strany. Súhlas dotknutej zmluvnej strany sa nevyžaduje v prípade,
ak povinnosť sprístupniť informácie podľa odseku 6.1 vyplýva zo všeobecne
záväzného právneho predpisu.

6.4.

6.5.

6.6.

Ihneď po skončení záväzkovo-právneho vzťahu založeného touto zmluvou sú zmluvné
strany povinné navzájom si vrátiť všetky informácie podľa odseku 6.1, ktoré sú vo
fyzickej forme a ktoré majú zmluvné strany v držbe.
Poskytovateľ v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov prehlasuje, že jej zamestnanci, ktorí vykonávajú
predmet tejto zmluvy pre objednávateľa sú si vedomí:
a. povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch spracovaných
prostredníctvom webovej adresy objednávateľa, ako aj iných osobných údajov,
ktoré sa v rámci tohto záväzkovo-právneho vzťahu dozvedeli. Tieto údaje
nesmú využiť pre osobnú potrebu a bez písomného súhlasu dotknutej osoby
alebo osôb a súhlasu štatutárneho zástupcu objednávateľa ich nesmú zverejniť
a nikomu mimo osôb oprávnených podľa uvedeného zákona ani sprístupniť.
b. zodpovednosti za bezpečnosť osobných údajov, s ktorými prichádzajú do
styku. Tieto údaje sú povinní chrániť pred odcudzením, stratou, poškodením,
neoprávneným prístupom, zmenou a rozširovaním.
Poskytovateľ prehlasuje, že jeho zamestnanci boli riadne poučení v zmysle zákona o
ochrane osobných údajov a budú sa ním pri výkone tejto zmluvy riadiť.

VII.
7.1.
7.2.

7.3.

Objednávateľ i poskytovateľ majú právu právo od tejto zmluvy kedykoľvek odstúpiť.
Výpoveď musí byť písomná a doručená druhej zmluvnej strane.
Účinky výpovede tejto zmluvy nastávajú dňom jej doručenia druhej zmluvnej strane.
Výpovedná doba v prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa sú 3
(slovom tri) mesiace a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení odstúpenia od
zmluvy. Právne účinky odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa a aj samotný
zánik tejto zmluvy nastáva až po uhradení všetkých záväzkov objednávateľa voči
poskytovateľovi, ktoré vznikli v súvislosti s touto zmluvou a neboli ešte uhradené.
Poskytovateľ je oprávnený po doručení odstúpenia od zmluvy nepokračovať vo
výkone činnosti podľa tejto zmluvy. Súčasne je povinný upozorniť objednávateľa na
opatrenia nevyhnuté na odvrátenie bezprostredne hroziacej škody, ktorá môže
objednávateľovi vzniknúť v súvislosti s odstúpením od zmluvy.

VIII.
8.1.
8.2.
8.3.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Akékoľvek zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného
oboma zmluvnými stranami.
Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú.
Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia Obchodným
zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej
republiky.

8.4.
8.5.

8.6.

8.7.
8.8.

Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto
zmluvou predovšetkým dohodou.
Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým
dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne
nahradiť neplatné ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim účelu tejto zmluvy,
ktoré zmluvné strany sledovali v čase jej uzavretia.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
nasledujúci pracovný deň po dni doručenia vyhlásenia objednávateľa poskytovateľovi
o zverejnení zmluvy na webovej prezentácií dvorniky.sk alebo v Centrálnom registri
zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch s platnosťou originálu, pričom
každá zo zmluvných strán si ponechá jedno vyhotovenie.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tejto zmluvy prečítali a že zmluva tak ako bola
vyhotovená, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne, vážne, zrozumiteľným
spôsobom a slobodne prejavili podpisom tejto zmluvy.

V Dvorníkoch dňa

V Galante dňa

Mgr. Ľuboš Gubáň
za obec Dvorníky

Ing. Marta Huterová
za spoločnosť 3MH, s.r.o.

.................................
starosta obce
objednávateľ

.................................
konateľka
poskytovateľ

