
 Strana 1 (celkom2) 

 

Ev. číslo: SOP-25-3-2020-SK 
 

Zmluva oprevádzke webového sídla 
uzatvorenápodľaustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., obchodnýzákonník a 

zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon 
medzizmluvnými stranami 

 
Galileo Corporation s.r.o. 
so sídlom: Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda 
IČO: 47192941 
zapísaná v obchodnomregistriOkresnéhosúdu Trnava, odd.: Sro, vl.č.: 37937/T 
bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. účtu: 2928896173/1100 
DIČ: 2023788745 
za ktorú koná Mgr. Michaela Jankyová, na základe plnej moci zodňa6.5.2019 
(ďalej v texte zmluvy len ako „zhotoviteľ“) 
 
A 
 
Obec Habovka 

so sídlomPod Grúňom 266/24, 02732 Habovka 
IČO:00314471 
zastúpená:JUDr. Alojz Lajčin, starosta 
kontaktná e-mailová adresa:starosta@habovka.sk 
(ďalej v texte zmluvy len ako „objednávateľ“) 
 

uzatvárajútútozmluvu 
 

I. Predmetplnenia 

 
Predmetomtejtozmluvy je záväzokzhotoviteľazabezpečiťbezchybnúprevádzkuredakčného 
systému a webového sídlaobjednávateľawww.habovka.sk (ďalej len „sídlo“) na 

svojomserveri, ďalejposkytovať v dohodnutom rozsahu webhostingové služby s touto 
prevádzkousúvisiace a povinnosťobjednávateľazaplatiť za zabezpečenieprevádzky a 
ďalšíchslužiebstanovenúodmenu. 
 

II. Špecifikáciaslužieb 
 

Zhotoviteľ a objednávateľdojednávajúnasledujúci rozsah poskytovaných služieb: 

 nevýhradnálicencia na používanieredakčného systémuzhotoviteľa v rozsahu 

potrebnom na správnuprevádzku sídla, vr. akýchkoľvekbudúcichzmien, 

 pravidelný upgrade redakčného systému, minimálne 2x za kalendárny rok, upgrade 

môže mať vplyv na jednotlivé moduly stránok a ich funkcionalitu, avšak pri zachovaní 
pôvodného účelu, 

 technická podporaprostredníctvom e-mailu, telefónualebovzdialenej správy (vzdialenou 
správou sarozumieovládaniepočítačaobjednávateľazamestnancomzhotoviteľacez 
internet, prostredníctvomšpecializovanéhosoftvéru, so súhlasomobjednávateľa, 
objednávateľ má po celú dobu 
prebiehajúcehospojeniamožnosťsledovaťvšetkučinnosťpripojenéhozamestnanca), 

 zaisteniekompatibilityredakčného systému a sídla v internetových 

prehliadačochvoverziáchaktuálne podporovaných ichvýrobcom, 

 priestorwebhostingovýpreobjednávateľa na určených serverochzhotoviteľa v rozsahu  
10 GB (dátová kvóta), 

 neobmedzenýprenos dát (traffic), 

 vedeniemax. 7 e-mailovýchschránok, antispamová ochrana, 

 dennézálohovanie dát, záloha je k dispozícii po dobu 30 dní, 

 správa a údržba doménywww.habovka.sk 
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 Správa a pravidelná obnova SSL certifikátu 
 

 
III. Práva a povinnosti zmluvnýchstrán 

 

3.1 Objednávateľ je povinný poskytnúťzhotoviteľovi pri poskytovaní dohodnutých 
služiebvšetkupotrebnúsúčinnosť. 

3.2 Objednávateľsazaväzujepoužívať sídlospôsobom, ktorý je v súlade s 
legislatívouSlovenskej republiky. 

3.3 Objednávateľ je povinný bezodkladneoznámiťzhotoviteľovizistené chyby v 
plnenípredmetutejtozmluvy na e-mail: podpora@igalileo.sk. 

3.4 Zhotoviteľ je po oznámení chýb v plnenítejtozmluvy povinný tieto chyby bez zbytočného 
odkladu odstrániť. 

3.5 Zhotoviteľnezodpovedá za poruchy prevádzky sídlaspôsobenéokolnosťami, 
ktorénastanú nezávisle od vôle a mimo sféry vplyvu zhotoviteľa. 

3.6 Zhotoviteľ aj objednávateľzodpovedá za chyby obsahu sídla, ktoré sám na stránky vložil 
a zaväzujesapoužívaťiba také prvky, ktorénebudúporušovaťničie práva. 

3.7 V prípade, že budúprostredníctvom sídla porušované právnepredpisy, má zhotoviteľ 
právo od tejtozmluvy bez ďalšiehoodstúpiť. 

 
IV. Cena a jej splatnosť 

 
4.1 Cena za ročnúprevádzku sídlapodľatejtozmluvy činí 399,-Eur + DPH (k 

uvedenejčiastkesapripočíta DPH, podľa platných právnychpredpisov). 
4.2 Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu podľa čl. 4.1 tejto zmluvy 

vždy vopred na nasledujúcich 12 mesiacov, na základe faktúry so splatnosťou 14. dní 
odo dňa jej vystavenia. Faktúru je zhotoviteľ prvýkrát oprávnený vystaviť najskôr ku dňu 
účinnosti tejto zmluvy. Faktúru zašle zhotoviteľ objednávateľovi elektronicky na 
kontaktnú emailovú adresu. 
 

 
V. Záverečnéustanovenia 

 

5.1 Táto zmluva je dojednaná na dobu neurčitú.Táto zmluvanadobúdaplatnosťdňom podpisu 
obochzmluvnýchstrán a účinnosťdňom, kedybudú stránky spustené v ostrejprevádzke 
na objednávateľomurčenejdoméne, najskôr však dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia. 

5.2 Obe strany môžutútozmluvuvypovedať bez udaniadôvodov, výpovedná doba je 3 
mesiace a začínaplynúť prvým dňommesiacanasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 
výpoveďzmluvy doručená druhejstrane. 

5.3 Táto zmluva je vyhotovená v dvochrovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 
po jednom vyhotovení. 

5.4 Zmeny a doplnkytejtozmluvy je možné vykonávať po 
dohodezmluvnýchstránvoformepísomného dodatku. 

5.5 Táto zmluva a vzťahy z nej vyplývajúcesariadiaprávnymporiadkomSlovenskej republiky. 
 
 
V Čiernej Vode dňa 20.3.2020                         V Habovke dňa 24.03.2020  
 
 
 
 
………………….…………………….    ……………………………… 
Galileo Corporation s.r.o. Obec Habovka
(zhotoviteľ)                                 (objednávateľ) 


