
Zmluva o službách v rámci internetového servera Muzeum.SK 

č. : 2014_OGDK 
ktorú podľa § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka uzavreli : 

 

 

Článok I : Zmluvné strany 

1.1  Zhotovovateľ : DECUS, s.r.o. 
Baničova 17, 010 15 Žilina 

       Korešp. adresa : Švermova 53, 974 04 Banská Bystrica 

v zastúpení : Ing. Milan Šoka - konateľ 

IČO : 31604447 DIČ: 2020446054 

Spoločnosť je registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina 

v oddiele S.r.o. vložke číslo:1814/L. 

tel. : +421 903 45 24 71 

e-mail : kontakt@decus.sk 

 

1.2 Objednávateľ  : Oravská galéria v Dolnom Kubíne 
   Hviezdoslavovo námestie  11, 026 01 Dolný Kubín 

v zastúpení: PhDr. Eva  Ľuptáková – riaditeľka 

IČO : 36145050 DIČ: 2021442071 

tel. : 043/ 586 32 12 

e-mail :  ogaleria@nextra.sk, orgaldk@vuczilina.sk 
 

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

prevádzkuje, aktualizovať podstránky vašej galérie a jej expozícií. Tieto aktualizácie sa týkajú 
predovšetkým kontaktných údajov, otváracích hodín, kalendária výstav a podujatí, tlačových správ. 

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 po ich doručení. 

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

Celková cena je 80,- € za kalendárny rok za plnenie bodov 2.1 a 2.2 tejto zmluvy, pričom platby sú 
splatné vždy v januári začínajúc rokom 2014 na základe daňového dokladu vystaveného 
zhotovovateľom a 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 15.decembra 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 Podpisom tejto zmluvy sa po vzájomnej dohode ruší zmluva 2011_OGDK zo dňa 7.12.2010. 
5.2 Túto zmluvu možno meniť, doplňovať, alebo rušiť iba písomnými dodatkami odsúhlasenými a podpísanými 
obidvomi zmluvnými stranami. 
5.3 Táto zmluva nadobúda účinnosť podpisom oprávnených zástupcov obidvoch strán. 
 

V Žiline dňa  : 08.01.2014 
 
 
 
 
  Ing. Milan Šoka, v. r.    PhDr. Eva Ľuptáková, v. r. 
                   .........................................                                        ........................................... 
                             zhotovovateľ                                                             objednávateľ 


