ZMLUVA
o spravovaní a aktualizovaní webovej stránky
uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
Čl. I.
Zmluvné strany
Objednávateľ : Považská galéria umenia v Žiline
M.R. Štefánika 2
010 01 Žilina
IČO: 361 451 90
DIČ: 202 145 9627
Štátna pokladnica
IBAN: SK24 8180 000 0070 0048 1889
/ ďalej len „ objednávateľ „ /
Poskytovateľ : FIVE DIMENSIONS s.r.o.
sídlo : Pod Krásnom 9789, 036 01 Martin
štatutárny orgán : Ing. Juraj Bezák, PhD. , konateľ spoločnosti,
Ing. Peter Bezák, PhD., konateľ spoločnosti
IČO: 31421407
IČ: DPH : SK 2020384190
Bankové spojenie a číslo účtu : ČSOB a.s. , 607105503/7500, IBAN : SK 107500000000607105503
Kontakt : 0944057604, 0907119806
/ ďalej len „ poskytovateľ „ /
uzatvárajú túto zmluvu o spravovaní a aktualizovaní webovej stránky.

Čl. II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa osobne a na vlastnú zodpovednosť spravovať
a aktualizovať webovú stránku objednávateľa http://www.pgu.sk t.j. najmä na požiadavku riešiť
problémy vyskytujúce sa pri bežnej prevádzke webovej stránky, údržba a aktualizácia webovej
stránky podľa požiadaviek objednávateľa a poskytovanie odbornej konzultačnej a poradenskej
činnosti / hotline / pre tieto uvedené činnosti.
2. Aktualizácia webovej stránky podľa tejto zmluvy v aktuálnom mesiaci zahŕňa :
* dopĺňanie obsahu : textov, obrázkov, grafických objektov, dokumentov ( .doc, . xls, . pdf, atď )
poskytnutých od objednávateľa do kategórie – aktuálne výstavy
max 2 výstavy do každej z výstavných miestností (1,2 poschodie, prízemie, ciachovňa )
*dopĺňanie obsahu: textov, obrázkov, grafických objektov, dokumentov ( .doc, .xls, .pdf, atď )
poskytnutých od objednávateľa do kategórie – pripravované výstavy
max 2 výstavy
* dopĺňanie obsahu do sekcie - archív výstav presunutím obsahu:
- po skončení aktuálnosti v sekcii aktuálne výstavy, pripravované výstavy
-Dopĺňanie obsahu do sekcií – autori v zbierkach, iné aktivity oznamy, kontakty, publikačná činnosť
podľa potreby aktualizovať informácie

3. Aktualizácia webovej stránky nezahŕňa :
* grafické zásahy do šablóny
* úprava kódu podľa požiadaviek
* grafická úprava obrázkov
* vytváranie grafických obrazov
* vytváranie nových jazykových mutácií
* vytváranie formulárov
* dopĺňanie špeciálnych modulov / nových rozšírení /

4. Poskytovateľ zodpovedá za technickú stránku a nezodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť
zverejneného obsahu dokumentov, za ktoré zodpovedá zamestnanec objednávateľa , ktorý dal
dokumenty na zverejnenie .

Čl. III.
Miesto vykonávania
Miestom vykonávania sú priestory poskytovateľa. Pre kontakt s objednávateľom za účelom
zasielania materiálov určených na zverejnenie na webovej stránke objednávateľa má poskytovateľ
zriadenú e-mailovú adresu.
Čl. IV.
Čas plnenia
1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať predmet zmluvy podľa Čl. II zmluvy a po dohode zmluvných
strán počas pracovných dní v týždni / pondelok až piatok / v čase od 8.00 hod do 16.00 hod.
2. Uskutočňovanie požadovaných zmien sa bude vykonávať po obdŕžaní písomnej požiadavky
formou e-mailu / príp. inak / s obsahom dokumentov a popisom zmien, ktoré majú byť na web
stránke vykonané. Poskytovateľ si vyhradzuje dostatočný priestor na uskutočnenie požadovaných
zmien na stránke, najviac však dva dni od obdržania požiadavky.
3. Dohodnutý čas plnenia bude predĺžený o hodiny, v ktorých nebude možné pokračovať vo
vykonávaní prác z dôvodov zapríčinených živelnými pohromami alebo inými nepredvídateľnými
udalosťami nezapríčinenými poskytovateľom , na ktoré nemá tento vplyv. Tomuto režimu tiež
podlieha nemožnosť riadneho postupu prác poskytovateľa pre prekážky ležiace na strane
objednávateľa.

Čl. V.
Cena a platobné podmienky
1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi za spravovanie a aktualizáciu webovej stránky
cenu paušálne sumu 30 EUR + DPH .
2. Táto cena môže byť zvýšená o náklady vynaložené poskytovateľom na práce nad rámec tejto
zmluvy v prípade, ak sa v priebehu vykonávania prác vyskytne potreba uskutočnenia ďalších prác,
ktoré nebolo možné predvídať t..j ak pôjde o aktualizáciu nad dohodnutý mesačný paušál. Táto
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skutočnosť musí byť písomne dohodnutá t.j. vykonanie prác, ich špecifikácia a cena a to v podobe
dodatku k tejto zmluve resp. predloženia individuálnej objednávky od objednávateľa.
3. Poskytovateľ sa zaväzuje vystaviť faktúru za vykonané činnosti do 5 dní po skončení príslušného
kalendárneho mesiaca . Splatnosť faktúry je 7 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

Čl. VI.
Povinnosti zmluvných strán
1. Objednávateľ sa zaväzuje :
- uhradiť cenu do doby splatnosti faktúry,
- poskytnúť potrebnú súčinnosť poskytovateľovi
- umožniť poskytovateľovi prístup na webový priestor potrebný na vykonávanie prác
- informovať poskytovateľa o zmenách na web stránke a zasielať informácie v potrebnej kvalite
prostredníctvom e-mailu príp. na CD/DVD nosiči v elektronickej podobe
- dodať podkladové materiály poskytovateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v čo najkratšom čase
-dodať podklady k „zverejňovaniu informácií“ v excelovskej tabuľke (*.xls)
2. Poskytovateľ sa zaväzuje:
- vyhotoviť spravovanie a aktualizáciu web stránky vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť
- vykonávať práce tak, aby neznemožnil riadnu prevádzku objednávateľa
- zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s vykonávaní prác
a ktoré nemožno oznamovať iným osobám
- nezverejňovať na stránke iné materiály ako predloží objednávateľ , ktoré by poškodzovali záujmy
a dobré meno objednávateľa
3. Poskytovateľ nie je zodpovedný za nefunkčnosť web stránky spôsobenú neodborným zásahom zo
strany objednávateľa príp. za nefunkčnosť spôsobenú zo strany poskytovateľa webhostingu /
Websupport / alebo správcu domény, príp. za nefunkčnosť spôsobenú napadnutím stránky škodlivým
kódom z tretej strany alebo zo strany objednávateľa.
4. Objednávateľ zodpovedá za výhradné autorstvo poskytovaných dokumentov, informácií, fotografií,
obrázkov a grafík a tým poskytovateľ nezodpovedá za obsah , ktorý objednávateľ požaduje na web
stránke zverejniť.
5. Obe zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné informácie získané po dobu platnosti zmluvy
neodovzdajú tretej strane ani po skončení platnosti tejto zmluvy.

Čl. VII.
Doba trvania a spôsoby ukončenia zmluvného vzťahu
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.1.2018 do 31.12.2018.
2. Zmluvný vzťah sa skončí :
a) uplynutím doby trvania zmluvného vzťahu
b) dohodou zmluvných strán
c) odstúpením od zmluvy
d) výpoveďou
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3. Každá zmluvná strana má právo odstúpiť od zmluvy v prípade jej podstatného porušenia druhou
zmluvnou stranou a to zaslaním písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej
strane. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje najmä : bezdôvodné odmietnutie vykonania
činnosti podľa tejto zmluvy poskytovateľom , bezdôvodné omeškanie so splnením povinnosti podľa
tejto zmluvy zmluvnou stranou. Zmluva sa ruší momentom doručenia písomného oznámenia
o odstúpení a zmluvné strany si nevracajú poskytnuté plnenia počas trvania zmluvy.

4. Každá zmluvná strana má právo vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 1
mesiac a začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci , v ktorom bola písomná
výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

Čl. VIII.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkový vzťah založený touto zmluvou sa bude riadiť príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania, s účinnosťou od 1.1.2018.
3. Zmluvu je možno meniť alebo dopĺňať len formou písomne odsúhlasených dodatkov k zmluve
oboma zmluvnými stranami.
4. V prípade skončenia tohto zmluvného vzťahu sú zmluvné strany povinné vysporiadať záväzky
vyplývajúce z tejto zmluvy.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, každý s povahou originálu, z ktorých každá zmluvná
strana obdrží po jednom exempláre.
Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne , zrozumiteľne, určite,
nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, právny úkon je urobený v predpísanej
forme a zmluvná voľnosť strán nie je ničím obmedzená.
Zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak svojho súhlasu s jej
obsahom ju vlastnoručne i podpísali.

Žilina, dňa

...................................................
Objednávateľ

...........................................
Poskytovateľ
Ing. Juraj Bezák, PhD.
konateľ
Ing. Peter Bezák, PhD.
konateľ
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