
Zmluva o poskytovaní služieb

uzatvorená podľa ustanovení § 269 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka  

Zmluvné strany

Obchodné meno: Trinetus s.r.o.

IČO: 50493272

Sídlo: Sedlová cesta 6074/1, 968 01 Nová Baňa

v zastúpení: Mgr. Ján Šmatlík, konateľ

Telefón: +421 948 876 667

E-mail: info@trinetus.com

Bankové spojenie: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK98 8330 0000 0024 0106 4549  (FIOZSKBAXXX)

Spoločnosť zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 

30433/S

(ďalej ako „poskytovateľ“)

a

Obchodné meno: Základná škola s materskou školou Veľká Lehota

IČO: 037888561

Sídlo: č. 433, 966 41 Veľká Lehota

v zastúpení: Mgr. Soňa Vozárová, riaditeľka školy

Telefón: +421 45 68 96 129

E-mail: zsvlehota@gmail.com

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK34 0200 0000 0016 3654 3953

(ďalej ako „objednávateľ“)
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čl. I

Predmet zmluvy

1.  Poskytovateľ sa zaväzuje dodávať objednávateľovi služby webhostingu, t.j. prenájom 

diskového priestoru na webovom serveri za účelom prevádzky webovej stránky 

www.zsmsvelkalehota.sk a zabezpečiť verejný prístup k publikovaným dátam prostredníctvom 

siete Internet. 

2. Poskytovateľ pre objednávateľa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečuje 

správu internetovej domény www.zsmsvelkalehota.sk. Poskytovateľ pravidelne a načas uhradí 

ročný registračný poplatok správcovi domén druhej úrovne podľa aktuálneho cenníka správcu 

domény (napr.: .sk, .com, .eu a pod.) a vystaví faktúru objednávateľovi aspoň 14 dní pred 

ukončením aktuálneho registračného obdobia.

3. Poskytovateľ zabezpečí plynulú funkčnosť webovej stránky vrátane správy a pravidelných 

aktualizácií redakčného systému mCMS počas celej doby platnosti tejto zmluvy.

4. Poskytovateľ zabezpečí zmeny obsahu, štruktúry a funkčnosti webového sídla podľa 

požiadaviek objednávateľa na základe doručenej objednávky (v papierovej alebo elektronickej 

forme) alebo prostredníctvom emailovej komunikácie doručenej na jednu z platných emailových 

adries poskytovateľa:  info@trinetus.com alebo  jan@trinetus.com.

čl. II

Cena a platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať poskytovateľovi cenu za poskytnuté služby (podľa odsekov 

1 a 2 článku I) a úhradu poplatku za predĺženie registrácie domény vo výške podľa aktuálneho 

cenníka poskytovateľa zverejneného na webovom poskytovateľa (www.trinetus.com), z ktorého v

čase uzatvorenia tejto zmluvy vyplývajú nasledovné ceny pravidelne uhrádzaných služieb:

a)  Poskytovanie webhostingových služieb (1 rok) pre doménu www.zsmsvelkalehota.sk  v 

sume 20€/365 dní.

b)  Predĺženie registrácie a správa domény www.zsmsvelkalehota.sk (1 rok) v sume  

13€/365 dní.

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať poskytovateľovi cenu za poskytnuté služby podľa odseku 4 

článku I podľa dodaného rozpisu vykonaných prác v sume podľa aktuálneho cenníka 

poskytovateľa (položka „Programátorské práce“). V čase uzavretia tejto zmluvy je suma 
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20€/hod. Poskytovateľ zaokrúhli odpracovaný čas za každú začatú polhodinu prác smerom 

nahor. Poskytovateľ vyúčtuje vykonané práce za každý mesiac, v ktorom boli vykonané akékoľvek 

dohodnuté práce a vystaví faktúru najneskôr do 5. dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v 

ktorom boli práce vykonané.

3. Platby podľa odsekov 1 a 2 čl. II sú splatné do 14 dní od dátumu vystavenia faktúry. 

Poskytovateľ sa zaväzuje vystaviť faktúry aspoň 14 dní vopred voči dátumu ukončenia 

predchádzajúceho uhradeného obdobia.

4. Platby za služby uvedené v odsekoch 1 a 2 čl. II sú splatné ročne vopred.

5. Objednávateľ a poskytovateľ  sa dohodli na poskytnutí nasledujúcich zliav z ceny 

poskytovaných služieb, ktoré sú platné počas celej doby platnosti tejto zmluvy:

a) Zľavu vo výške 25% zo štandardnej cenníkovej ceny na službu Webhosting uvedenú v 

odseku 1 čl. I tejto zmluvy.

b) Zľavu vo výške 10% zo štandardnej cenníkovej ceny na všetky úkony spojené s 

aktualizáciou a údržbou webovej stránky spadajúce pod odsek 4 čl. I tejto zmluvy.

čl. III

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Poskytovateľ sa zaväzuje zaistiť nepretržitú prevádzku služieb uvedených v odsekoch 1 a 2 

článku I a celkovú stabilitu a funkčnosť dodávaných služieb počas celej doby platnosti tejto 

zmluvy. Zároveň sa poskytovateľ zaväzuje zabezpečiť dennú zálohu súborov a databáz spätne 

aspoň 7 dní. Poskytovateľ sa zaväzuje zaručiť dostupnosť služieb na úrovni max. 6 hodín celkovej 

nedostupnosti webového sídla mesačne.

2. Na žiadosť objednávateľa je poskytovateľ povinný bezodkladne doručiť potrebné prístupové 

údaje k službe uvedenej v odseku 1 článku I  (FTP prístup, prístup k databáze, prístup k 

administračnému panelu a prístup k emailovým schránkam, ak sú súčasťou objednaných služieb).

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať platby za dodané služby podľa článku II tejto zmluvy.

3. Objednávateľ zodpovedá za obsahovú správnosť, zákonnosť a mravnosť obsahu uloženého na 

poskytovanom webovom priestore poskytovateľa.

4. V prípade, ak je obsah objednávateľa uložený na webovom priestore poskytovateľa v rozpore 

so zákonmi, dobrými mravmi alebo touto zmluvou, poskytovateľ je oprávnený iniciovať ukončenie

poskytovania služieb stanovených v tejto zmluve.
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čl. IV

Sankčné opatrenia

5. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry za služby uvedené v odsekoch 1, 2 a 4, 

článku I tejto zmluvy, 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 30 

dní po splatnosti faktúry, poskytovateľ má právo pozastaviť poskytovanie tejto služby až do 

úplnej úhrady faktúry za dodanie týchto služieb.

6. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou za registráciu domény v rámci poskytovania 

služby uvedenej v odseku 2 článku I tejto zmluvy, poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za 

úspešnosť procesu predĺženia alebo ďalšiu funkčnosť internetovej domény.

7. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť zľavu za služby podľa odseku 1 článku III tejto zmluvy v 

prípade, že nedostupnosť služieb presiahne definovanú dĺžku v sume najmenej 30 % z pôvodne 

uhradenej sumy a maximálne 100 % z pôvodne uhradenej sumy v závislosti od dĺžky a rozsahu 

výpadku poskytovaných služieb.

8. Poskytovateľ nezodpovedá za výpadky služby spôsobené tretími osobami, živelnými 

pohromami alebo vyššou mocou.

čl. V

Doba platnosti zmluvy a jej zánik

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od dátumu podpisu tejto zmluvy obomi zmluvnými 

stranami.

2. Zmluva zaniká:

a)  písomnou dohodou zmluvných strán. 

b)  výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu na základe písomnej 

výpovede doručenej druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína 

plynúť od 1. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

c)  okamžitou výpoveďou zo strany objednávateľa z dôvodu jednostrannej zmeny cenníka 

dodávaných služieb poskytovateľom v prípade služieb uvedených v odsekoch 1 a 2 článku

II. Výpoveď nastáva ku dňu doručenia oznámenia o výpovedi objednávateľa 

poskytovateľovi.
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čl. VI

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných a očíslovaných dodatkov s 

podpismi oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.

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

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každý vo forme originálu, pričom každá zmluvná 

strana obdrží jeden originál.

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

Za poskytovateľa: Za objednávateľa:

V Novej Bani dňa 7.4.2021 Vo Veľkej Lehote dňa 7.4.2021

.................................................................. ..................................................................

podpis a pečiatka podpis a pečiatka
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