ZMLUVA o poskytovaní služieb č. SC/19/10/249
(ďalej len „zmluva“)
uzavretá podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok 1
Zmluvné strany:
Poskytovateľ: KOMENSKY VIRAL s.r.o.
Sídlo: Park Mládeže 630/1, 040 01 Košice
IČO: 52 247 040
DIČ: 2120939304
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, Oddiel:
Sro, Vložka č. 45717/V
konajúci prostredníctvom: Ing. Slavomír Rybár - konateľ
(ďalej len ako „Poskytovateľ“)
a
Objednávateľ: Základná škola Palešovo nám., Spišské Podhradie,
Sídlo: Palešovo námestie 9, 05304, Spišské Podhradie
IČO: 37873814
DIČ: 2021638476
Zastúpený (štatutár): Ing. Eva Grigerová - riaditeľka
(ďalej len „Objednávateľ)

Článok 2
Predmet zmluvy
2.1.

Poskytovateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje poskytovať služby pod názvom „Študentský
časopis Bez námahy“ v elektronickej forme (ďalej v texte aj „služby“) pre objednávateľa za
podmienok uvedených v tejto zmluve.

2.2.

Objednávateľ sa zaväzuje za poskytnuté služby zaplatiť v súlade s touto zmluvou a dodržiavať
ustanovenia tejto zmluvy a všeobecné podmienky použitia služieb, ktoré sú prílohou tejto zmluvy.

2.3.

Služby študentského časopisu spočívajú v prístupe na web študentského časopisu, ktorý slúži na
uverejňovanie článkov a výmenu informácii žiakov základných a stredných škôl, pričom
objednávateľ sa v záujme blízkeho participovania školy na živote žiakov zapája do tohto projektu.

Článok 3
Práva a povinnosti zmluvných strán
3.1.

Práva a povinnosti poskytovateľa:
a) Poskytovať služby, ktoré zahŕňajú ukladanie, uchovávanie, vyhľadávanie, výber, zdieľanie a
výmenu informácii, názorov, súborov, alebo akýchkoľvek iných slobodne šírených informácií
b) Poskytnutie

služieb

objednávateľovi

zahŕňa

žiakov

a

pedagogických

zamestnancov

objednávateľa.
c) Zabezpečiť funkčnosť služieb najmenej v rozsahu 99%.
d) Zabezpečiť individuálne prístupy pre objednávateľa na základe zaslaného prístupového mena
a hesla.
e) Zaväzuje poskytnúť služby vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
f) Poskytovateľ nezodpovedá, za nefunkčnosť služby, ktorá je spôsobená nedostatočným
hardwarovým s softwarovým vybavením objednávateľa.
g) Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť non-stop časovú dostupnosť služby - 24 hodín denne,
365 dní v roku, pričom čas trvania výpadkov a odstávok služby nebude tvoriť viac než 1%
tohto času.
3.2.

Práva a povinnosti objednávateľa:
a) Nevkladať, distribuovať alebo inak rozširovať v rámci webu študentského časopisu obsah,
ktorého šírením by mohli byť porušuje základné práva a slobody, najmä taký obsah informácii,
ktorý nevhodným spôsobom zasahuje do práv a slobôd iných uvedením informácii
poškodzujúcich pohlavie,

rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné

zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine,
majetok, rod alebo iné postavenie (ďalej aj neprípustné šírené informácie).
b) Dodržiavať Všeobecné podmienky poskytovania služieb študentského časopisu, ktoré tvoria
prílohu tejto zmluvy.

Zmenu Všeobecných podmienok poskytovania služieb študentského

časopisu oznamuje Poskytovateľ zverejnením na webovom sídle Študentského časopisu.
c) Zabezpečiť,

že

zodpovedného

všetky

šírené

pedagogického

informácie

budú

podliehať

pracovníka

objednávateľa.

kontrole

prostredníctvom,

Zodpovedný

pedagogický

pracovník musí pred každým odoslaním jednotlivých informácii študentmi vykonať kontrolu
šírených informácii. V prípade nedovoleného šírenia informácii, zablokovať zverejnenie
takýchto informácii. Zabezpečiť že pedagogický pracovník bude užívať služby podľa
Všeobecných podmienok poskytnutia služieb pre pedagogického pracovníka, ktoré tvoria
prílohu

tejto

pedagogického

zmluvy.

Zmenu

pracovníka

Všeobecných

oznamuje

podmienok

Poskytovateľ

poskytovania

zverejnením

na

služieb

webovom

pre
sídle

Študentského časopisu.
d) Informovať študentov a zodpovedného pedagogického pracovníka o neprípustnom šírení
informácii na webovej doméne.

Článok 4
Odmena a platobné podmienky
4.1.

Poskytovateľovi za poskytovanie služieb prislúcha odmena podľa platného cenníka v čase
poskytovania služby zverejneného na webe študentského časopisu, ktorú je povinný
objednávateľ zaplatiť vždy jeden rok vopred.

4.2.

Za účelom výpočtu odmeny sa objednávateľ zaväzuje uviesť v čestnom vyhlásení, ktoré je
prílohou tejto zmluvy správny počet žiakov školy.

4.3.

Dohodnutá odmena zahŕňa všetky náklady spojené s poskytovaním služby podľa podmienok
dohodnutých v tejto zmluve.

4.4.

Poskytovateľ fakturuje objednávateľovi dohodnutú odmenu vždy jeden rok vopred.

4.5.

Odmena sa vypočíta na základe objektívne zistených údajov o počte žiakov objednávateľa a z
čestného vyhlásenia, ktoré tvorí prílohu tejto zmluvy.

Článok 5
Skúšobná doba a ďalšie trvanie zmluvy
5.1.

Zmluva sa uzatvára na skúšobnú dobu 6 mesiacov.

5.2.

Počas skúšobnej doby nemá poskytovateľ právo na odmenu za poskytnuté služby, ale má nárok
voči poskytovateľovi na paušálnu náhradu administratívnych nákladov vo výške 9,90 Eur.

5.3.

Počas skúšobnej doby je možné od zmluvy odstúpiť zo strany objednávateľa alebo poskytovateľa
z akéhokoľvek dôvodu, alebo aj bez udania dôvodu. V takomto prípade zmluva zaniká v deň
nasledujúci po dni doručenia odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane.

5.4.

V prípade, ak žiadna zo zmluvných strán od zmluvy neodstúpi v priebehu skúšobnej doby zmluva
sa automaticky predlžuje od tohto dátumu na obdobie jedného roka.

5.5.

Zmluva sa uplynutím doby trvania zmluvy podľa čl. 5.4 tejto zmluvy automatický predlžuje o
obdobie jedného roka, pokiaľ nedôjde k ukončeniu zmluvy jednou zo zmluvných strán.

5.6.

Túto zmluvu je možné po uplynutí skúšobnej doby ukončiť:
a) dohodou zmluvných strán
b) výpoveďou objednávateľa podľa článku 5.9 alebo 5.10 tejto zmluvy
c) výpoveďou poskytovateľa
d) odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa alebo poskytovateľa.

5.7.

Zmluvu môže ktorákoľvek zo zmluvných strán vypovedať bez udania dôvodu.

5.8.

V prípade výpovede zo strany objednávateľa podľa článku 5.6.písmeno b) tejto zmluvy musí byť
výpoveď doručená najneskôr 14 dní pred uplynutím doby trvania zmluvy, v takomto prípade
zmluva zanikne uplynutím posledného dňa obdobia na ktoré bola dojednaná.

5.9.

V prípade výpovede objednávateľa podľa článku 5.6.písmeno b) tejto zmluvy, ktorá bola
doručená po lehote 14 dní pred uplynutím doby trvania zmluvy do dňa trvania zmluvy, v tom
prípade sa zmluva predlžuje o ďalšie obdobie jedného roka a zmluva zanikne uplynutím
posledného dňa predlženého obdobia trvania zmluvy.

5.10. V prípade výpovede poskytovateľa podľa článku 5.6.písmeno c) tejto zmluvy plynie 1 mesačná
výpovedná lehota, ktorá začína plynúť po mesiaci v ktorom bola objednávateľovi doručená.
5.11. V prípade opakovaných závažných porušení zmluvných ustanovení sú zmluvné strany
oprávnené odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je účinné v deň nasledujúci po dni
doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane

Článok 6
Ochrana osobných údajov a mlčanlivosť
6.1.

Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať mlčanlivosť vzťahujúcu sa na osobné údaje s ktorými
prídu do styku akýmkoľvek spôsobom. Táto mlčanlivosť pôsobí aj po skončení platnosti a
účinnosti tejto zmluvy.

6.2.

Mlčanlivosť podľa odseku 1 sa rovnako vzťahuje aj na fyzické alebo právnické osoby, ktoré
zmluvné strany využijú pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy, pričom touto povinnosťou sú
tieto osoby povinné zaviazať aj ďalšie fyzické alebo právnické osoby, ktoré využijú pri realizácii
predmetu plnenia tejto zmluvy.

6.3.

Za týmto účelom sa zaväzujú zmluvné strany zaviazať fyzické alebo právnické osoby, ktoré
využíva na realizáciu predmetu plnenia tejto zmluvy mlčanlivosťou vzťahujúcou sa na osobné
údaje s ktorými prídu do styku. Táto povinnosť mlčanlivosti podľa prvej vety musí trvať aj po
skončení pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, obdobného
pracovného vzťahu, ukončení obchodného, iného vzťahu. Táto povinnosť sa vzťahuje rovnako aj
na ďalšie fyzické alebo právnické osoby, ktoré takto použité osoby využijú pri realizácii predmetu
plnenia tejto zmluvy.

Článok 7
Všeobecné ustanovenia
7.1.

Predmetná zmluva zaväzuje obe zmluvné strany. Možno ju meniť, alebo zrušiť len písomnou
dohodou oboch zmluvných strán.

7.2.

Každá zmluvná strana je povinná konať v súlade so zásadou dobromyseľnosti a čestnosti. Strany
túto povinnosť nemôžu vylúčiť ani obmedziť.

7.3.

V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka v platnom znení.

7.4.

Zmluvné strany sa zaväzujú neposkytovať a nezverejňovať tretím osobám žiadne informácie,
ktoré získali v súvislosti s touto zmluvou, a ktoré by mohli poškodiť vzájomné vzťahy zmluvných
strán alebo jednu zo zmluvných strán.

7.5.

Zmluva sa podpisuje v troch rovnopisoch, jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ a dve
vyhotovenia poskytovateľ.

7.6.

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

7.7.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky prípady porušenia práv a povinností vyplývajúcich z tejto
zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa budú riešiť najskôr vzájomnou dohodou. V prípade, že
zmluvné strany neurovnajú spor vzájomnou dohodou, súhlasia, že príslušným na rozhodnutie
bude súd Slovenskej republiky.

7.8.

Zmluvné strany potvrdzujú, že obsah zmluvy si prečítali, obsahu porozumeli, nedošlo v časovej
tiesni a na znak súhlasu ju podpísali.

V Košiciach, dňa

V Spišské Podhradie, dňa

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

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

Poskytovateľ

Objednávateľ

Ing. Slavomír Rybár – konateľ

Ing. Eva Grigerová - riaditeľka

KOMENSKY VIRAL s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice,
Tel. 055/2851363, 2851364, 2851361
adamcova@komensky.sk, valusova@komensky.sk , kniznica@komensky.sk

Cenník pre Študentský časopis Bez námahy

Cenník je platný od 26.2.2019

Odmena za poskytovanie služby „Študentský časopis Bez námahy:

Odmena za
poskytovanie služby
„Študentský časopis
Bez námahy“
Do 50 žiakov

Ročná odmena za
fakturačné obdobie (1 rok)

6€

Od 51 do 100 žiakov

12 €

Od 101 do 150 žiakov

24 €

Od 151 do 200 žiakov

36 €

Nad 200 žiakov

48 €
Nie sme platcom DPH.

Účinné znenie cenníka je uverejnené poskytovateľom vždy na www.studentskycasopis.sk.
Výška odmeny poskytovateľa je určená na základe čestného vyhlásenia objednávateľa o počte žiakov,
ktoré objednávateľ dodal poskytovateľovi pred uzavretím tejto zmluvy.
V prípade zmeny počtu detí objednávateľa, bude výška odmeny upravená podľa aktuálneho cenníka
poskytovateľa, pričom objednávateľ sa zaväzuje o zmene počtu žiakov informovať poskytovateľa bez
zbytočného odkladu.

Čestné vyhlásenie

Meno, priezvisko a titul štatutárneho
zástupcu
Organizácia (škola)
E-mail
Dátum

Ing. Eva Grigerová - riaditeľka
Základná škola Palešovo nám., Spišské
Podhradie
direktor@zspalnam.sk, jozef.dinda@post.sk,
lkukolova@centrum.sk
11.03.2019

Ja, nižšie podpísaný, štatutárny orgán školy týmto prehlasujem, že počet detí navštevujúcich školu je k dnešnému dňu
(zaškrtnite):

[ ]

Od 0 do 50 žiakov

[ ]

Od 51 do 100 žiakov

[ ]

Od 101 do 150 žiakov

[ ]

Od 151 do 200 žiakov

[ ]

Nad 200 žiakov

Sem vpíšte meno a e-mailovú adresu školského administrátora, ktorému vytvoríme prístup.
Meno šk. administrátora:

Podpis:

KOMENSKY VIRAL s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice,
Tel. 055/2851363, 2851364, 2851361
adamcova@komensky.sk, valusova@komensky.sk , kniznica@komensky.sk

