
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB 

Článok I. 
Zmluvné strany 

1.1. Dodávateľ: 
zastúpený: 
Prevádzka: 

Norbert Végh - ORON 
Mgr. Norbert Végh 
Nová 66, 054 01 Levoča 
10905235 
1031134049 
UniCredit Bank, a.s. 
6831701008/1111 

IČO: 
DIČ-DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

1 2 Odberateľ: Podtatranské múzeum v Poprade 
Vajanského 72/4, 058 01 Poprad 
Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová, riaditeľka múzea Zastúpený: 

ICO: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

37781171 
Dexia Banka, a. s., Poprad 
8523250101/5600 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

2. 1. Na základe tejto zmluvy sa dodávateľ zaväzuje poskytnúť nasledujúce služby : 
Realizácia webovej stránky s redakčným systémom s nasledovnými funkciami: 
Menu, kontakty, mapa, linky, fotogaléria, formulár, zverejňovanie dokumentov, anketa, 

vyhľadávanie, anglická jazyková mutácia, možnosť tlače článkov, zasielanie e-mailom, 
kalendár, počítadlo prístupov, validita stránky podľa konzorcia W3C, súlad so Zákonom č. 
275/2006 o informačných systémoch verejnej správy 

3. 1. Predmet zmluvy bude realizovaný a dodaný odberateľovi do 15. 03. 2011. 

4. 1. Dodávateľ sa zaväzuje odovzdať odberateľovi predmet zmluvy v bezchybnom 
stave. Zaväzuje sa počas realizácie zabezpečiť prípadné zmeny a aktualizácie 
predmetu zmluvy. 

5.1. Cena za dodanie predmetu zákazky je stanovená dohodou zmluvných strán, 
v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách. 

5.2. Cena za dodanie predmetu zákazky obsahuje všetky oprávnené náklady, ktoré 
vznikli dodávateľovi v súvislosti s dodaním predmetu plnenia podľa ČI. II., 
v dohodnutom čase plnenia podľa ČI. III. a miesta plnenia podľa ČI. III. tejto zmluvy. 

Článok III. 
Miesto plnenia 

Článok IV. 
Dodacie podmienky 

ČI. V. 
Cena plnenia zmluvy 
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5.3. Cena za dodanie predmetu zákazky v zmysle vyššie uvedeného zákona o cenách sa 
stanovuje: na 450,00 EUR. 
Celková cena za dodanie predmetu zákazky 450,00 EUR. 

Dodávateľ nieje platcom DPH. 

Článok VI. 
Platobné podmienky a zmluvná pokuta 

6. 1. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť dodávateľovi cenu predmetu zmluvy na základe 
vystavenej faktúry v termíne splatnosti bankovým prevodom. 

Článok VIL 
Záverečné ustanovenia 

7. 1. Vzťahy, ktoré nie sú medzi zmluvnými stranami riešené touto zmluvou sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

7. 2. Prípadná zmena rozsahu a obsahu predmetu zmluvy bude písomne doriešená 
dodatkom schváleným oboma zmluvnými stranami. 

7. 3. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 
po 2 exemplároch. Na znak súhlasu s obsahom tejto zmluvy, zmluvné strany túto 
zmluvu podpisujú. 

7. 4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami 
oboch zmluvných strán. 

V Poprade 24. februára 2011 

p 

Dodávateľ Odberateľ 

Nová 500/66 
064 01 Levoča 

, C 0 : 1090523* 


