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Zmluva o poskytnutí služieb 
(správa obecnej web stránky) 

 

Objednávateľ: 

Obec Jasenie 
Jasenie č. 497 
976 75 Jasenie 
IČO: 00313521 
DIČ: 2021169909 
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu: 2000307001/5600 
 
a 

Poskytovateľ/dodávateľ: 

Mgr. Miroslav Strigáč – CompIS 
P. Jilemnického 592/51 
976 52 Čierny Balog 
IČO:46109552 
DIČ:1081124220 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu: 0233206472/0900 
 

uzavreli túto zmluvu o poskytnutí služieb: 

I. PREDMET ZMLUVY 

Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb v súvislosti so spravovaním obecnej 

web stránky obce Jasenie na doméne jasenie.sk 

Taxatívne správa obecnej web stránky zahŕňa tieto služby: úprava textového 

a vizuálneho obsahu web stránky resp. úkony t.j.: (vkladanie a editácia textu, 

vkladanie tabuliek, súborov, obrázkov, nahrávanie a úprava galérií), sezónna 

zmena dizajnu web stránky (motív obdobia cez rok a vianočný motív), 

aktualizácie a starostlivosť o bezpečnosť web stránky, v prípade písomnej 

objednávky zo strany objednávateľa - doškolenie obecného personálu dvakrát 

za kalendárny rok (vrátane dopravných nákladov na miesto školenia). 

 

II. CENA SLUŽBY 

Objednávateľ je povinný poskytovateľovi za poskytnutie služby zaplatiť odmenu 

v sume 30€/mesiac. V tejto sume je zahrnutých 6 úkonov mesačne pričom jeden úkon 

tvoria všetky zadania, ktoré písomne prídu poskytovateľovi na jeho mailovú adresu 

info@presamospravu.sk za jeden deň (24h). Každý úkon naviac je spoplatnený sumou 
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5€, ktorá sa započítava k súhrnnej fakturačnej cene za služby, alebo je fakturovaná 

zvlášť. 

Celková suma za poskytnuté služby bude fakturovaná objednávateľovi po vzájomnej 

dohode buď pravidelne mesačne, pravidelne štvrť ročne alebo raz za kalendárny rok 

do ôsmich pracovných dní od dátumu vystavenia faktúry.  

 

III. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

1. Poskytovateľ je povinný zrealizovať každý zadaný úkon do 48 hodín od dátumu 

jeho zadania. 

2. Poskytovateľ je povinný viesť si záznamy o jednotlivých úkonoch a poslať ich 

mailom na požiadanie objednávateľovi služieb. 

3. Dodávateľ je povinný dodať poskytovateľovi zverejňovaný materiál 

v dostatočnom časovom predstihu a kvalite, tak aby bolo možné ho zverejniť 

správne pokiaľ možno už na prvý pokus. 

 
IV. PLATNOSŤ ZMLUVY 

Zmluva je platná od jej zverejnenia na obdobie jeden kalendárny rok. V prípade, že sa 

od zmluvy neodstúpi, táto sa automaticky predlžuje o ďalší kalendárny rok. 

 

V. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

Od tejto zmluvy je možné odstúpiť ktoroukoľvek zo zmluvných strán, bez udania 

dôvodu písomnou formou. 

 
VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Zmeny tejto zmluvy musia mať formu písomného dodatku podpísaného oboma 

zmluvnými stranami. 

2. Výslovne neupravené práva a povinnosti v tejto zmluve sa riadia Obchodným 

zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej 

republiky. 

3. Zmluvné strany tj. poskytovateľ aj objednávateľ prehlasujú, že obsahu tejto 

zmluvy porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.  

4. Zmluva bude vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana 

dostane jeden rovnopis. 
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V Čiernom Balogu, dňa ...................... 

 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

pečiatka a podpis poskytovateľa pečiatka a podpis objednávateľa 


