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Z m 1u v a č. ,fjJlJfJ5
o grafickej a textovej úprave a prevádzke WWW stránky www.smizany.sk

podľa § 489 - § 496 Obchodného zákonníka

1. DodávateP: Magdaléna Tep l a n o v á , reklamná firma
Za kaštieľom 6/34
053 11 Smižany

Štatutárny zástupca: Magdaléna Teplanová
Bankové spojenie: SLSP, a.s. Spišská Nová Ves, fil. Smižany
Číslo účtu: 0522711723/0900
IČO: 41 320 522
DIČ: 1073924830

ďalej len dodávateľ

2. Odberateľ: Obec Smižany
Nám. M. Pajdušáka 1341/50
053 11 Smižany

Štatutárny zástupca: Ing. Michal K o t rad y, starosta obce
Bankové spojenie: SLSP, a.s., fil. Smižany
Číslo účtu: 0101391098/0900
IČO: 00691721
DIČ: SK 202071554

ďalej len dodávateľ

Predmet zmluvy

Grafická a textová úprava vyhotovenej stránky s následnou prevádzkou
a aktualizáciou webovej stránky www.smizany.sk (ďalej len stránka). Hlavná stránka bude
obsahovať históriu, samosprávu obce, kultúru, mapy, Smižiansky hlásnik, služby a aktuality.

Doba platnosti

Zmluvy je dohodnutá od 1. 7. 2005 na dobu neurčitú.

Výška platby

Cena za grafickú úpravu a mesačnú prevádzku stránky je 1000,-Sk.

Úhrada platby
Za prevádzku a aktualizáciu stránky bude dodávateľ služby fakturovať štvrťročne k 5.

dňu v mesiaci po skončení štvrťroka so 14-dňovou splatnosťou.

Práva a povinnosti dodávateľa a odberatel'a

Dodávateľ je povinný:
graficky a textovo upraviť stránku dodávateľovi,
udržiavať počas doby platnosti zmluvy www.smizany.sk v prevádzke,
zapracovávať dodané podklady priebežne do stránky (napr. Smižiansky hlásnik, VZN,
uznesenia OZ apod.) do 7 dní odo dňa doručenia, ak sa nedohodne inak,



2-
pravidelne aktualizovať stránku podľa požiadaviek odberateľa (aktuálne výzvy
a oznamy do 48 hodín)

Dodávateľ si vyhrad,zuje právo pri požiadavke odberateľa na kompletnú grafickú zmenu
stránky dohodnúť cenu za túto službu formou dodatku k tejto zmluve.

Odberateľ je povinný:
v prípade zistenej chyby na stránke oznámiť ju dodávateľovi poruchy
dodávať včas a v požadovanej forme podklady na vyhotovenie stránky

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že túto zmluvu uzatvorili
dobrovoľne, jej podmienkam rozumejú a súhlasia s nimi.

2. Meniť a doplňať ustanovenia tejto zmluvy je možné len po vzájomnom súhlase
zmluvných strán a to formou písomných dodatkov, ktoré podpisujú štatutárni
zástupcovia zmluvných strán.

3. Zmluvu je možné vypovedať písomnou formou s výpovednou lehotou 3 mesiace
alebo v lehote kratšej dohodou. Výpovedná lehota začína plynúť od 1. dňa
nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede. Dňom ukončenia zmluvy odovzdá
dodávateľ na CD poslednú verziu stránky.

4. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží dve vyhotovenia.

Smižany 30. 6. 2005
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Magdaléna Teplanová
Dodávateľ

Ing. Michal Kotrady - starosta obce
Odberateľ


