Zmluva o správe a podpore web stránky
Uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka ( zákon č. 513/1991 Zb.)
Článok 1.
Dodávateľ:
Názov: Pixeton s. r. o.
Zastúpenie: Bc. Peter Kajan, konateľ spoločnosti
Sídlo: Pochabany č. 74, 956 38 Pochabany
IČO: 47 431 610
DIČ: 2023 884 764
Bankové spojenie: Fio banka, a. s. Pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 2000 483 064/8330
IBAN: SK8283 3000 0000 2000 483 064
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Odberateľ:
Názov: Obec Pochabny
Zastúpenie: Vladimír Beňačka, starosta obce
Sídlo: Pochabany č. 24, 956 38 Pochabny
IČO: 00800031
DIČ: 2021 054 508
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s.
Číslo účtu: 015 184 9001/ 5600
IBAN: SK77 5600 0000 0001 5184 9001
BIC kód: KOMASK2X
Článok 2.
Predmet plnenia
Predmetom plnenia zmluvy je vykonávanie aktualizácie a zmena obsahu web stránky
(textový obsah, obrázky, dokumenty atď.), úprava štruktúry web stránky a zákaznícka
podpora.
Článok 3.
Čas plnenia
Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať predmet plnenia zmluvy od 01.03.2014 počas pracovných
dní ( pondelok – piatok) v čase od 8.00 hod do 18.00 hod.
Článok č. 4.
Miesto plnenia
Miestom vykonávania predmetu plnenia zmluvy je webový priestor odberateľa s využitím
internetu.

Článok č. 5.
Cena plnenia a platobné podmienky
Cena za správu a podporu web stránky obce Pochabany je 14,00 Eur za kalendárny mesiac.
Dodávateľ vystaví odberateľovi jednu faktúru za obdobie marec – december 2014, respektíve
za kalendárny rok v ďalších obdobiach.
Článok 6.
Povinnosti dodávateľa
Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade nefunkčnosti, preukázateľne spôsobenej pri vykonávaní
predmetu zmluvy vlastnou chybou, zabezpečí odstránenie poruchy bezodkladne a na vlastné
náklady.
Článok č. 7.
Povinnosti odberateľa
Odberateľ sa zaväzuje uhradiť cenu predmetu plnenia zmluvy do dátumu splatnosti faktúry.
Ďalej sa zväzuje nezasahovať do konfigurácie nastavenej dodávateľom a nevyvíjať činnosť,
ktorá by mohla viesť k nefunkčnosti web stránky.
Článok č. 8.
Záverečné ustanovenia
Práva a povinnosti zmluvných strán zmluve bližšie neupravené, riadia sa príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi
platnými na území Slovenskej republiky.
Všetky zmeny, týkajúce sa tejto zmluvy, môžu byť vykonané len písomnou formou- dodatkom
k zmluve, inak sú neplatné.
Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce
Pochabany.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a na znak súhlasu s celým jej obsahom bola
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán dobrovoľne podpísaná.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po
jednom rovnopise.
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zmluvná strana môže vypovedať len písomnou
formou. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť nasledujúci mesiac po doručení
výpovede druhej zmluvnej strane. Obe strany sa zaväzujú, že obchodné informácie získané po
dobu platnosti zmluvy, neodovzdajú tretej strane, ani po skončení jej platnosti.

V Pochabanoch, dňa …....................
Dodávateľ: …...................................

Odberateľ: …..................................

