
Zmtuva o službách v rámci internetového servera Muzeum.SK
č. :2017 HMF

Článok I : Zmluvné strany
Ing. Milan Šoka
Švermova 53, 974 04 Banská Bystrica
33861129 DIČ: 1029620328 IČ DPH:-------------------
Okresný úrad Banská Bystrica, Číslo živnostenského registra: 511-14606. 
+421 903 45 24 71 

e-mail: info@muzeum.sk
bankové spojenie: FlO banka / IBAN: SK7083300000002000093437

1.1 Zhotovovateľ: 

IČO

te l.:

1.2 Objednávateľ :

v zastúpení: 
IČO: 
te l.:

Hradné múzeum vo Fiľakove
Hlavná ul. 14., 986 01 Fiľakovo 
Mgr. Viktória Tittonová, PhD. -  riaditeľka 
42013241 DIČ: 2022511590 IČ DPH: 
047/4382619, 0918/975 634

e-mail: muzeum@hradfilakovo.sk

Článok I I : Predmet zmluvy
2.1 Zhotovovateľ sa týmto zaväzuje v rámci intemetového servera Muzeum.SK (www.muzeum.sk), ktorý 

prevádzkuje, aktualizovať podstránky múzea objednávateľa a jeho expozícií. Tieto aktualizácie sa týkajú 
predovšetkým kontaktných údajov, otváracích hodín a kalendária výstav a podujatí.

2.2 Zhotovovateľ sa zaväzuje upravovať podstránky uvedené v bode 2.1 na základe podkladov dodaných 
objednávateľom na mailovú adresu info@muzeum.sk najneskôr do 72 hodín od ich prijatia.

2.3 Zhotovovateľ má právo využiť v rámci prezentácie uvedenej v bode 2.1 tejto zmluvy priestor v častiach 
stránky vyhradených na reklamu na umiestnenie reklamných plôch (bannerov), ktoré neodporujú platnému 
zákonu o reklame.

Článok I I I : Cena
3.1 Zmluvné strany sa dohodli na cenových podmienkach, ktoré sú nasledovné:

Celková suma je 120,- € za kalendárny rok za plnenie bodov 2.1 a 2.2 tejto zmluvy, pričom platby sú 
splatné vždy v januári začínajúc rokom 2018 na základe daňového dokladu vystaveného 
zhotovovateľom, pričom platba je vždy na aktuálny kalendárny rok.

Článok IV : Doba plnenia
4.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
4.2 Výpovedná lehota je vždy k 1. januáru kalendárneho roka, pričom je možné ju podať niektorou zo zmluvných 

strán písomne najneskôr do 30.novembra predchádzajúceho roka.
4.3 V prípade neuhradenia zmluvnej ceny podľa bodu 3.1 do 31.1. príslušného kalendárneho roka, ktorého sa 

platba týka, je výpovedná lehota okamžitá a zhotoviteľovi tým končia všetky záväzky vyplývajúce z bodov 2.1 
a 2.2 tejto zmluvy.

Článok V : Záverečné ustanovenia
5.1 Túto zmluvu možno meniť, doplňovať, alebo rušiť iba písomnými dodatkami odsúhlasenými a podpísanými 
obidvomi zmluvnými stranami.
5.2 Táto zmluva nadobúda účinnosť podpisom oprávnených zástupcov obidvoch strán.

V Banskej Bystrici dňa: 11.09.2017

zhotovovateľ objednávateľ
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