ZMLUVA
O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI WEBHOSTINGU
uzatvorená podľa § 262 ods. 1) a 2) Obchodného zákonníka
ZMLUVNÉ STRANY :

Objednávateľ:

Základná umelecká škola, Fándlyho 20, Senec
Sídlo:

Fándlyho 20, 90301, Senec

IČO:

31810349

DIČ

2021636914

(ďalej len „objednávateľ“)

Poskytovateľ:

Webglobe - Yegon, s.r.o.
Zastúpená:
Igor Strečko, konateľom
Sídlo:
Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava
IČO:
36306444
DIČ:
2020114987
IČ DPH:
SK2020114987
Bankové spojenie:
Tatra Banka, a.s.
IBAN:
SK28 1100 0000 0026 2427 0980
SWIFT:
TATRSKBX
Spoločnosť zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro,
Vložka č.: 59027/B

(ďalej len „poskytovateľ“)

čl. I
Úvodné ustanovenie

Vzhľadom k tomu, že poskytovateľ má oprávnenie na poskytovanie služieb v oblasti webhostingu –
priestoru na www stránku a registrácie domén na internetovej sieti a objednávateľovi poskytuje dátový
priestor pre doménu zussenec.sk a zabezpečuje pre objednávateľa registráciu tejto domény, zmluvné
strany sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy, ktorá bližšie upraví podmienky poskytovania služieb spojených s prevádzkovaním vyššie uvedenej domény v počítačovej sieti Internet.

čl. II
Predmet zmluvy
1. V súlade s touto zmluvou poskytovateľ poskytuje objednávateľovi službu webhostingu - poskytnutie

priestoru na www stránky zussenec.sk a sprístupnenie na nej publikovaných dát prostredníctvom počítačovej siete Internet a služby world wide web tretím osobám (užívateľom siete Internet), vrátane

poskytovania technickej podpory a poradenstva objednávateľovi prostredníctvom internetu a telefónu. Služba webhosting sa poskytuje v rozsahu balíka

WY_Wordpress_hosting Extra, ktorý zahŕňa FTP priestor domény, databázy a e-mailové služby.
2. Poskytovateľ ďalej pre objednávateľa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečuje udr-

žiavanie registrácie domény zussenec.sk na internetovej sieti.
3. Poskytovateľ sa rovnako zaväzuje na poskytovanie všetkých ostatných ním ponúkaných služieb súvisiacich s predmetom zmluvy, ktoré si objednávateľ u neho neskôr objedná, a to za cenu stanovenú
podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa.
l. III
Cena a platobné podmienky
1. Objednávateľ sa zaväzuje platiť poskytovateľovi cenu za poskytnuté služby a úhradu poplatku za
predĺženie registrácie domény vo výške podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa, z ktorého v čase
uzatvorenia tejto zmluvy vyplývajú nasledovné ceny pravidelne uhrádzaných platieb:

-

služba hosting WY_Wordpress_hosting_Extra (zussenec.sk) platená ročne 47,88€ bez DPH

-

predĺženie registrácie domény (zussenec.sk) platená ročne 12,45€ bez DPH

Poskytovateľ je platcom DPH.
2. Platby sú splatné ročne vopred, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Poskytovateľ ich bude účtovať predfaktúrami (resp. zálohovými faktúrami) so splatnosťou 14 dní odo dňa ich vystavenia. Podmienkou včasnej úhrady predfaktúry je tiež jej doručenie v dostatočnom časovom predstihu pred
uplynutím doby jej splatnosti. Úhrada sa bude uskutočňovať na účet poskytovateľa uvedený na
faktúre.
3. Po uhradení platby na základe predfaktúry je poskytovateľ povinný bez zbytočného odkladu doručiť
objednávateľovi daňový doklad - faktúru so všetkými predpísanými náležitosťami.
4. Vzhľadom k tomu, že poskytovateľ jednostranne bez súhlasu objednávateľa vydáva cenník služieb
súvisiacich s webhostingom a súvisiacimi službami v oblasti Internetu, zmluvné strany sa dohodli,
že poskytovateľ bude povinný informovať objednávateľa o zvýšení cien služieb pravidelne fakturovaných v zmysle tejto zmluvy aspoň 30 dní pred nadobudnutím účinnosti zvýšenia cien. Objednávateľ je oprávnený zmluvu z dôvodu zvýšenia cien vypovedať, najneskôr však do 20 dní od doručenia upovedomenia. Výpovedná lehota v takomto prípade uplynie ku dňu nadobudnutia účinnosti
príslušnej zmeny cenníka služieb.

čl. IV
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Poskytovateľ sa zaväzuje zaistiť nepretržitú prevádzku domény objednávateľa počas predplatenej
doby, čo znamená, že zaistí prístup účastníkom siete internet k www stránkam objednávateľa
a možnosť aktualizovať obsah www stránok.

2. Účastníci zmluvného vzťahu sa dohodli, že čas kedy prístup k službe môže byť obmedzený z dôvodov údržby, upgradov softvéru alebo iných nevyhnutných zmien v sieti je: 3,5 hod. / mesiac. Poskytovateľ nezodpovedá za prerušenie prevádzky spôsobené tretími osobami, živelnými pohromami, alebo vyššou mocou.
3. Objednávateľ sa zaväzuje platiť platby za služby podľa čl. III tejto zmluvy.
4. Objednávateľ zodpovedá za obsahovú správnosť, zákonnosť a mravnosť obsahu virtuálneho priestoru a zaväzuje sa neumiestňovať na stránky tzv. warez súbory (nelegálny softvér, porušenie autorského práva).
5. V prípade, ak obsahová náplň www stránky bude v rozpore so zákonmi, dobrými mravmi alebo
touto zmluvou, poskytovateľ je oprávnený iniciovať ukončenie prevádzky takýchto stránok bez nároku na vrátenie poplatku za službu.
6. Stránky, ktoré nadmerne zaťažujú linky a servery (napr. download servery, chaty) môžu byť umiestnené na iný server. Na celú doménu / webhosting sa vzťahujú aktuálne obchodné podmienky uvedené na https://wy.sk/obchodne-podmienky/

čl. V
Sankčné opatrenia
1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry (resp. predfaktúry), je poskytovateľ oprávnený účtovať si zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. Ak
objednávateľ nesplní svoju povinnosť ani do 15 dní po splatnosti faktúry (resp. predfaktúry), má
poskytovateľ právo zastaviť poskytovanie neuhradených služieb. Ich opätovná aktivácia bude
možná až po uhradení dlžnej sumy.
2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou za registráciu domény, poskytovateľ nenesie žiadnu
zodpovednosť za úspešnosť procesu predĺženia platnosti domény.
3. Prerušenie prevádzky www.stránky z iných dôvodov a nad rozsah uvedený v čl. IV ods. 2 tejto
zmluvy, zakladá právo na uplatnenie zľavy z ceny. Maximálne do výšky 30 % z ceny.

čl. VI
Doba platnosti zmluvy a možnosti jej ukončenia

1.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

2.

Zmluva zaniká:

písomnou dohodou zmluvných strán, autorizovanou požiadavkou z WY Panelu ( moje.wy.sk).
a) výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu za základe písomnej
výpovede doručenej druhej zmluvnej strane. Výpovedná doba je 3 mesiace a začína plynúť
od 1. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
b) výpoveďou objednávateľa z dôvodu jednostranného zvýšenia cien služieb poskytovaných
poskytovateľom podľa čl. III ods. 4. tejto zmluvy.

čl. VII
Záverečné ustanovenia

1.

Zmluvu je možné meniť alebo doplňovať len formou písomných a očíslovaných dodatkov s podpismi oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.

2.

Táto zmluva je uzatvorená a nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

3.

Zmluva je vyhotovená v 2-och vyhotoveniach, každý vo forme originálu, z ktorých 1 vyhotovenie
preberie objednávateľ a 1 poskytovateľ.

4.

Zmluvné strany vyhlasujú, že súhlasia s obsahom zmluvy, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave dňa 5.10.2021

Webglobe-Yegon s.r.o.

……………………………
Podpis a pečiatka

Základná umelecká škola, Fándlyho 20, Senec

……………………………...
Podpis a pečiatka

