
 

Zmluva o poskytovaní webhostingu a podpore web stránky 

uzatvorená podľa ustanovení § 269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka   

I. Zmluvné strany 

-     poskytovateľ: Meno a priezvisko: Jakub Mrázik 
 Sídlo: Tranovského 111/3, 031 01, Liptovský Mikuláš 
 IČO: 47080957 
 DIČ: 1079349238 
 Bankové spojenie:   

 
-      klient: Názov firmy: Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 
 Zastúpená: Ing. Katarína Uličná, riaditeľka školy 
 Sídlo: Čs. brigády 1804 
 IČO: 00893528 
 DIČ: 2020581750 
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. účtu : SK03 8180 0000 0070 0047 9551 
II. Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je registrácia,  a prevádzkovanie webhostingu pre web stránku www.halm.sk. 

II. I. Registrácia domény 

Poskytovateľ zabezpečí pre klienta (držiteľom domény sa stáva klient) registráciu domény www.halm.sk na doméne .sk na základe platných 
pravidiel registrácie domén druhej úrovne pod .sk. Pritom nezodpovedá za budúce zmeny týchto pravidiel alebo iné konanie správcu 
domény .sk. 

II. II. Prevádzka serveru "webhosting" 

Poskytovateľ zabezpečí nepretržitú prevádzku domény klienta, t.j. zabezpečí prístup účastníkom siete Internet k www stránkam klienta 
a klientovi zabezpečí možnosť aktualizovať obsah www stránok. Poskytovateľ ďalej zaistí prístup klienta k jeho e-mailovej schránke, resp. 
presmerovanie e-mailových správ na adresu, ktorú si zvolí klient.  

Klient zodpovedá za obsah zverejňovaných dokumentov na webovej stránke. V prípade  ich nesúladu so zákonmi a dobrými mravmi, bude  
poskytovateľ iniciovať ukončenie prevádzky takých stránok. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné škody alebo ušlý zisk zákazníka 
v súvislosti s používaním www služieb. Na serveroch nie je povolené umiestňovanie erotických a warez stránok. Ďalej u nás nesmú hosťovať 
stránky, ktoré nadmerne zaťažujú linky a servery – napríklad download servery alebo chaty. 

III. Platobné podmienky 

Klient sa zaväzuje platiť poplatky za poskytnuté služby v stanovených termínoch, a to v cene stanovenej po dohode oboch zmluvných strán 
podľa § 3  Zákona Národnej rady Slovenskej republiky o cenách č. 18/1996 Z. z.  v znení neskorších predpisov vo výške 56,87 ,- EUR ročne 
(slovom päťdesiatšesť 87/100 EUR) za doménu a webhosting. Poskytovateľ nie je platcom DPH. V cene sú zahrnuté služby za webhosting 
a podporu web stránky. Faktúra bude vystavená 14 dní pred koncom platnosti domény. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej vystavenia. 
Najneskôr v deň splatnosti by mali byť finančné prostriedky  pripísané na účet poskytovateľa, bude poskytovateľ postupovať podľa bodu IV. 

IV. Zmluvné pokuty a penále 

V prípade, že vinou poskytovateľa bude výpadok v 1 dni viac ako 5 hodín, zníži sa mesačný poplatok o jednu tridsatinu za každý takýto deň. 
Pokiaľ bude výpadok dlhší ako 5 kalendárnych dní, klient nemusí platiť nasledujúci mesačný poplatok vôbec, prípadne mu bude odrátaná 
suma z nasledujúcej faktúry.  

Pokiaľ klient nezaplatí faktúru do 5 dní po splatnosti, môže poskytovateľ znemožniť prístup k službe a k prehliadaniu užívateľovi siete 
internet. Pokiaľ klient bude po splatnosti v dlhu viac ako 10 dní, môže poskytovateľ na jeho server ako titulnú stránku umiestniť 
upozornenie o nezaplatení a ďalej ho zverejniť v databáze dlžníkov. Zároveň má poskytovateľ právo službu odpojiť. Znovu zapojenie 
prevádzky je spoplatňované sumou 20 EUR a je možné až po úplnom uhradení všetkých nedoplatkov a zaplatení na ďalšie obdobie. Klient 
sa zaväzuje, že bude dodržiavať platobné podmienky uvedené na objednávke. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V. Záverečné ustanovenia 

Uzatvorením tejto zmluvy stráca platnosť predchádzajúca zmluva, uzatvorená dňa 29.4.2013. Klient splnomocňuje poskytovateľa, aby 
v jeho mene vykonal registráciu doménového mena www.halm.sk a prevádzkoval služby podľa 2. bodu tejto zmluvy. Poskytovateľ na 
základe písomnej požiadavky klienta bezplatne umožní zmenu prevádzkovateľa DNS pre doménu www.halm.sk. Týmto úkonom 
poskytovateľ zároveň prestáva poskytovať služby podľa vyššie uvedených bodov tejto zmluvy. Zmluvné strany – poskytovateľ aj klient 
prehlasujú, že obsahu tejto zmluvy porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. Zmluva nadobúda platnosť  dňom podpisu 
všetkých zmluvných strán a účinnosť  nasledujúcim dňom po zverejnení na webovom sídle klienta. Zmluva bude vyhotovená v dvoch 
rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana dostane jeden rovnopis. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace, 
ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede. Zmluvu je možné meniť a vypovedať iba písomne. Zmluva 
sa riadi ustanoveniami Obchodného Zákonníka a ostatnými zákonmi Slovenskej republiky. 

 

V Liptovskom Mikuláš, dňa 2.1.2018 

      poskytovateľ    klient 

 


