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ZMLUVA O ZABEZPEČENí

PREVÁDZKY A sPRÁVY DÁTOVÉH O PRIESTORU
Číslo: 20110215/01

ARGENIO

a

s.r.o.

Organizácia:

Obec Šelpice

Fedinova 900/3, 851 01 Bratislava

Adresa: Šelpice č. 195, 919 09 Šelpice

IČO: 37733971

IČO: 682225

DIČ : 2022322731

DIČ: 2021147711

Nie je platiteľ DPH

Nie je platiteľ DPH

Zastúpená: Andrej Szolgay, konateľ

Zastúpená:

Bankové spojenie: ČSOB a.s. 4004671416/7500

(ďalej len užívateľ)

Ružena Opálková, starostka

(ďalej len poskytovateľ)
ako zmluvné strany uzatvárajú nasledujúcu

1. Predmet

zmluvu

zmluvy

1.1 Poskytovateľ

bude zabezpečovať

pre užívateľa prevádzku a správu dátového priestoru pre webovú

stránku a doménu druhej úrovne www.selpice.sk
1.2 Zabezpečenie
prostredníctvom

(ďalej len "služba").

služby podľa bodu 1.1 bude poskytovater

realizovať vlastným výkonom alebo

tretej osoby.

2. Rozsah poskytovanej

služby

2.1 Technické parametre služby:
•

Hosting pre doménu 2. úrovne s neobmedzeným

•

500 MB priestoru pre webovú stránku, 500 MB priestoru pre e-mail, 20GB limit prenosu dát.

•

Jedna databáza MySQL.

•

25 prístupových

•

Prístup k pošte cez POP3 a Web-mail, antivírová kontrola e-mailu.

•

Zálohovanie

•

Grafické štatistiky webstránky

•

Prístup cez HTTPS/SSL,

účtov pre e-mail, neobmedzený

počtom subdomén.

počet e-mailových

adries (aliasov).

dát každých 24 hodín.

2.2 Aj napriek maximálnej

možnosť heslovaného

prístupu do adresárov, zakazovanie

snahe o ochranu dát poskytovateľ

neručí za prípadné odcudzenie,

lP adries
poškodenie

alebo stratu dát užívateľa v dôsledku činnosti tretej osoby.

3. Cena, účtovanie
3.1 Za poskytovanie

služby podľa článku 2. tejto zmluvy platí užívateľ poskytovateľovi

EUR (slovom stoosemdesiat

euro) ročne vždy na obdobie dopredu.

cenu vo výške 180

2
3.2 Užívateľ identifikuje

platbu variabiIným symbolom,

ktorým je číslo faktúry vystavenej

poskytovateľom

na

príslušné obdobie.
3.3 Uhradené platby sú nevratné.

4. Doba trvania zmluvy, výpoveď zmluvy
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
4.2 Výpoveď môže podaf každá zo zmluvných

strán z akéhokoľvek

dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.

Výpoveď musí byť písomná a doručená poštou.
4.3 Výpovedná

doba je 1 mesiac a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho

po mesiaci, v

ktorom bola výpoveď doručená druhej strane.

5. Záverečné

ustanovenia

5.1 Zmluva nadobúda platnosf dňom jej podpisu oboma zmluvnými

stranami.

5.2 Túto zmluvu je možné zmenif len písomne formou dodatku, každý dodatok musí byť potvrdený podpismi
oboch zmluvných

strán.

5.3 Táto zmluva je vyhotovená
platnosfou

v dvoch exemplároch,

každá zmluvná strana obdrží jeden exemplár s

originálu.

5.4 Zmluvné strany prehlasujú, že s obsahom zmluvy dobrovoľne
potvrdzujú svojimi vlastnoručnými

podpismi.
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~€I'rej Szolgay
"·~teľ ARGENIO
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Ružena Qpálková
starostka obce Šelpice

.

a bezvýhradne

súhlasia a tento súhlas

