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Zmluva o poskytovaní služieb
(ďalej len Zmluva)

Článok 1 - Zmluvné strany

Poskytovateľ:

HULMAN design studio s.r.o. 
F. Ruppeldta 20 
Žilina 
SK-010 01

tel: 0903 524 482 
e-mail: info@hulman.sk

IČO: 47 079 380 
DIČ: 20 23 728 465

Objednávateľ

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín 
M. Hattalu 2161 
026 01 Dolný Kubín

IČO: 17060664 
DIČ: 2020562324

Článok 2 - Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie nasledovných služieb:

• základná technická prevádzka

• asistencia pri správe obsahu

• zväčšený priestor pre dáta

Článok 3 - Trvanie zmluvy

Táto zmluva sa uzatvára na dobu 24 mesiacov.

Článok 4 - Cena za poskytnutie služby

Zmluvné strany sa dohodli na ročnom poplatku vo výške 100 € ročne 
za predmet zmluvy.

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť poplatok za poskytovanie služieb 
každoročne počas trvania zmluvy do 7 dní od vystavenia faktúry.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na navýšenie ceny:
1. v prípade vykonania dodatočných prác nevyhnutných pre 

spracovanie nekvalitných podkladov do použiteľnej formy 
(najmä prepisovanie predlôh, skenovanie, retuš, spracovanie 
obrazových predlôh, vektorizácia, preberanie údajov z iných 
webov a pod.)

2. vzniku nových požiadaviek zo strany Objednávateľa
3. prekročenia časového rozsahu objednaných prác

Na navýšenie ceny je Poskytovateľ povinný Objednávateľa vopred 
upozorniť a vyžiadať si jeho písomný súhlas.

V prípade omeškania Objednávateľa s platbou má Poskytovateľ nárok 
na zmluvnú pokutu vo výške 1% z neuhradenej sumy za každý deň 
omeškania.

V prípade omeškania spôsobeného Poskytovateľom má Objednávateľ 
nárok na zľavu 1% z celkovej ceny za poskytovanie služieb za každý 
deň omeškania.

Článok 5 - Technické špecifikácie

Poskytovateľ sa zaväzuje počas trvania zmluvy poskytovať tieto služby:

Webhosting

Poskytovateľ zabezpečí dynamicky alokovaný priestor pre uloženie 
dát webu v objeme 10GB, www server s PHP verzie 7.0 a zdieľanú 
databázu MySQL verzie 5.1.

Služby webadministrátora

Týmito službami sa rozumejú:
1. Zverejňovanie dokumentov na webstránke
2. Spracovanie podkladov pre zverejňovanie (scan, ocr, retuš 

a pod.)
3. Vytváranie a úprava fotogalérií vrátane retuše a spracovanie 

fotografii

4. Pridávanie správ o udalostiach a podujatiach do Blogu na 
webstránke

Tieto služby budú poskytované v rozsahu 6 hodín ročne. Nevyužité 
hodiny sa neakumulujú, ani neprenášajú do ďalšieho roka.

Článok 6 - Dodatočné funkcie a práce za príplatok

Dodatočné práce nie sú zahrnuté v cene a budú doúčtované podľa 
článku 4 tejto zmluvy.

Dodatočnými funkciami a prácami sa rozumejú najmä:
1. práce a funkcie neuvedené v článku 5
2. práce na grafickom návrhu nad rámec uvedený v článku 5
3. práce nevyhnutné pre spracovanie nekvalitných a 

ne-elektronických podkladov do použiteľnej formy (najmä 
prepisovanie predlôh, skenovanie, retuš, úprava obrazových 
predlôh, vektorizácia, preberanie údajov zo siete Internet a pod.)

Článok 7 - Práva a Povinnosti Poskytovateľa a Objednávateľa

Objednávateľ sa zaväzuje:
1. pravidelne uhrádzať poplatky podľa tejto zmluvy. 
2. chrániť prístupové údaje do Administrácie pre zneužitím 

nepovolanými osobami
3. chrániť prístupové údaje na ftp a mysql server pred zneužitím 

nepovolanými osobami a neposkytnúť ich žiadnej osobe bez 
písomného súhlasu Poskytovateľa.

4. povoliť súhlas so zmenou registrátora domény v držbe 
Objednávateľa za účelom sprevádzkovania Webu.

5. poskytovať Poskytovateľovi súčinnosť potrebnú pre 
poskytovanie služieb

Práva Objednávateľa:
1. Veci, ktoré sú potrebné na poskytovanie služieb podľa tejto 

zmluvy a na ktorých obstaranie nie je podľa zmluvy zaviazaný 
Objednávateľ, je povinný obstarať Poskytovateľ.

2. Objednávateľ môže kedykoľvek od zmluvy odstúpiť, avšak 
zaväzuje sa uhradiť plnú výšku ročného poplatku a všetky náklady 
a ujmy, ktoré preukázateľne vznikli Poskytovateľovi v súvislosti 
s plnením predmetu zmluvy, v prípade, že im Poskytovateľ 
nemohol zabrániť. Tým nie je dotknutý nárok na uplatnenie práv 
Objednávateľa vyplývajúcich z omeškania, nesplnenia alebo 
nedostatočného splnenia predmetu zmluvy poskytovateľom.

Poskytovateľ sa zaväzuje:
1. poskytovať služby podľa svojich technických znalostí a 

najlepšieho vedomia a svedomia
2. prevziať podklady a podpísať zoznam prevzatých podkladov
3. vrátiť poskytnuté podklady bez zbytočného odkladu. Ak si 

vrátenie podkladov vyžaduje poštové, či telekomunikačné 
náklady, znáša ich Objednávateľ

4. poskytovať služby v dohodnutom rozsahu podľa tejto zmluvy
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Práva Poskytovateľa:
1. Poskytovateľ má právo k svojej činnosti súvisiacej s plnením tejto 

zmluvy prizvať aj ďalšie osoby, ak to k splneniu predmetu zmluvy 
bude potrebné.

2. Poskytovateľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez 
zbytočného odkladu na nevhodnú povahu vecí prevzatých od 
Objednávateľa alebo pokynov daných mu Objednávateľom, 
ak Poskytovateľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení 
odbornej starostlivosti. 

3. Ak nevhodné veci alebo pokyny prekážajú v riadnom 
plnení predmetu tejto zmluvy, je Poskytovateľ povinný jeho 
vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby výmeny 
vecí alebo zmeny pokynov Objednávateľa alebo písomného 
oznámenia, že Objednávateľ trvá na poskytovaní služieb 
s použitím odovzdaných vecí a daných pokynov. 

4. Poskytovateľ má takisto nárok na úhradu nákladov spojených 
s prerušením poskytovania služieb alebo s použitím nevhodných 
vecí do doby, keď sa ich nevhodnosť mohla zistiť.

5. Poskytovateľ, ktorý splnil povinnosť uvedenú v odseku 1, 
nezodpovedá za nemožnosť poskytovať služby alebo za vady 
spôsobené nevhodnými vecami alebo pokynmi, ak Objednávateľ 
na ich použití trval. 

6. Poskytovateľ nezodpovedá za omeškania spôsobené 
Objednávateľom ako aj neovplyvniteľnými udalosťami ani za 
škodu, ktorá môže vzniknúť oneskorením.

7. Poskytovateľ nezodpovedá za nesprávne fungovanie, či 
znefunkčnenie Webu, či jeho časti:
a) z dôvodu nesprávneho používania Webu
b) z dôvodu neodborných zásahov do ktorejkoľvek časti Webu
c) z dôvodu zmeny nastavení a softvérového vybavenia klienta, 

či ostatných používateľov
d) spôsobené nekvalitnými či inak nevhodnými podkladmi od 

Objednávateľa.
8. Poskytovateľ nezodpovedá za textový obsah Webu a pravdivosť 

uvedených informácií, za ich úplnosť alebo súlad s platnými 
technickými a právnymi normami a predpismi ako ani za 
gramatické chyby v texte.

Článok 8 - Autorské práva

Objednávateľ nadobúda vlastnícke práva len ku obsahu Webu, ktorý 
sám na Web uložil. Objednávateľ nenadobúda vlastnícke práva ku 
kódu či dizajnu Webu. 

Autorské ako aj vlastnícke práva Poskytovateľa na funkcie, kód ako aj 
dizajn Webu nie sú dotknuté.

Akékoľvek úpravy a zmeny kódu či dizajnu, alebo ich použitie iným 
spôsobom a ďalšie šírenie si vyžadujú písomný súhlas Poskytovateľa. 

Autorské práva sú chránené platným Autorským zákonom a normami 
trestného práva.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zakryptovanie alebo inú ochranu 
programovacieho kódu pred zásahmi ako aj jeho neželanému šíreniu.

Článok 9 - Odstúpenie od zmluvy a vypovedanie zmluvy
1. Objednávateľ môže zmluvu vypovedať vždy ku koncu 

kalendárneho roka. Výpovedná lehota je 2 mesiace.
2. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť bez sankcii 

v prípade omeškania Poskytovateľa s poskytovaním služieb viac 
ako 14 kalendárnych dní, okrem omeškania spôsobeného vyššou 
mocou, či nepredvídateľnými okolnosťami.

Článok 10 - Záverečné ustanovenia

Táto zmluva sa riadi najmä Obchodným zákonníkom, Autorským 
zákonom a právnymi predpismi platnými na území SR v čase uzavretia 
tejto zmluvy. 

Zmeny a dodatky k tejto zmluve musia byť vykonané formou 
písomného dodatku k zmluve a musia byť podpísané oboma 
zmluvnými stranami. 

Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, 
že zmluve rozumejú, ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné 
a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 

Zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch s platnosťou originálu, 
pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.

Zmluva nadobúda platnosť  dňom podpisu oboma zmluvnými 
stranami a účinnosť dňom zverejnenia Objednávateľom v zmysle 
zákona č. 211/2000 Z. z.

Všetky doterajšie dohody, ústne aj písomné, týkajúce sa plnenia 
predmetu tejto zmluvy strácajú platnosť dňom účinnosti tejto zmluvy 
a sú plne touto zmluvou nahradené. Okrem skutočností uvedených 
v tejto zmluve si zmluvné strany nedohodli žiadne iné skutočnosti 
formou ústnej dohody, čo potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

Pokiaľ sú v tejto zmluve, jej dodatkoch, či prílohách uvedené odkazy 
na ustanovenia právnych predpisov a/alebo odkazy na právne 
predpisy, ktoré boli medzičasom zmenené, opätovne prijaté, alebo 
priamo či nepriamo nahradené inými, považujú sa tieto odkazy za 
odkazy na tieto zmenené, opätovne prijaté, alebo priamo či nepriamo 
nahradené ustanovenia a predpisy v ich platnom znení.

V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane 
neplatným, neúčinným, alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá 
platnosť, účinnosť alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení zmluvy, 
pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych 
predpisov samotná povaha takéhoto ustanovenia.

Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, 
ako zistia, že niektoré z ustanovení je neplatné, neúčinné, alebo 
nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie novým, ktorého obsah 
bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli zmluvných strán v čase 
uzatvorenia zmluvy.

Článok 11 - Kontaktné a fakturačné údaje Poskytovateľa:

Obchodný názov:

HULMAN design studio s.r.o.

Adresa:

F. Ruppeldta 20 
010 01 Žilina

IČO: 47 079 380 
DIČ: 20 23 728 465

Bankové spojenie:

číslo účtu: 2400407052/8330 
FIO banka a.s., Nám. SNP 21 
811 01 Bratislava

Poskytovateľ nie je platiteľom DPH.

Podpis za Poskytovateľa: __________________________

Podpis objednávateľa: __________________________

V _____________________ dňa ______________


