
Zmluva o poskytnu« služieb webhostingu
pre web sídlo Fondu ochrany vkladov a súvisiacich službách

uzatvorená podľa 5269 ods. 2 zákona č.51 3/1 991 Zb. Obchodného zákonnika
v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Fruits s.r.o.
Miletičova 66, 82109 Bratislava
IČO: 51443210
DIČ: 212 070 8667

Zapisaný do obchodného registra. Okresného súdu Bratislava I., oddiel s.r.o., vložka číslo 126551/B
Zastúpen~
(ďalej len “Poskytovatel“)

a

Fond ochrany vkladov (FOV)
Kapitulská 12, 81247 Bratislava
IČO: 35 700 564
IČ DPH: - FOV nieje platcom DPH

Zapísaný do obchodného registra Okresného súdu Bratislava!. dňa 10.10.1996, oddiel Po. vložka
Č. 566/B
Zastúpený:

(d‘alej Jen “Uživatel“)

uzatvárajú túto Zmluvu o poskytnutí služieb webhostingu pre web sídlo Fondu ochrany vkladov
a o podpore (ďalej len „zmluva“).

Článok I
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je webhosting pre web sídlo Užívateľa: www.fovsr.sk.

Poskytovateľ zabezpečí pre Užívateľa dostatočný priestor na serveri pre umiestnenie a
prevádzkovanie webového sídla www.tovsr.sk.

Článok II
Prevádzka serveru pre webhosting

Poskytovateľ umožní Užívateťovi využiť svoj server a programové vybavenie na prevádzku
webového sídla Užívateľa v rozsahu uvedenom v zmluve. Server Poskytovateľa je umiestnený
v spoločnosti Websupport s.r.o. Poskytovateí zabezpečí nepretržitú prevádzku servera tak,
aby bol zabezpečený prístup záujemcom k webovému sídlu Užívateía.
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Poskytovateľ umožní Užívateľovi prostredníctvom spoločnosti SEAL IT Services, s .r.o.,
Topoľová 2, 811 04 Bratislava 1, zapísaný v Obchodnom register Okresného súdu BA I, oddiel

Sro, vložka číslo 31208/B aktualizovat obsahovú stránku web sídla Užívateťa. Poskytovateľ
nezodpovedá za obsah zverejňovaných dokumentov a textov na webovom sídle Užívatel‘a.

Článok Ill
Práva a povinnosti Poskytovateľa

V súvislosti s poskytovanim Služby je Poskytovateí povinný najmä:

1.1. zabezpečovat funkčnost servera, pravidelne aktualizovat programové vybavenie
servera, a to z hradiska funkčnosti aj bezpečnosti servera,

1.2. vykonávat opatrenia na zníženie alebo úplné odstránenie možných výpadkov
v poskytovaní služby podl‘a tejto zmluvy, vopred písomne informovat o plánovanej odstávke
služby, plnit ďalšie povinnosti, vyplývajúce zo zmluvy.

V súvislosti s poskytovaním služby je Poskytovateťoprávnený najmä:

2.1. dočasne, Po predchádzajúcom upozornení, prerušit poskytovanie služby, pokiaľ
Užívateť závažne porušil povinnosti podľa zmluvy tým, že nezaplatil dojednanú cenu, a to do
času, kým Uživatel‘ nevykoná nápravu,

2.2. zaviest dodatočné spósoby ochrany služby, ak je to potrebné z důvodu zvýšenia jej
ochrany alebo z důvodu ochrany Užívateta, pokiaľ zavedenie tejto ochrany nevyvolá
dodatočné finančné náklady na strane Užívateťa alebo pokial‘ Užívater 5 týmito dodatočnými
nákladmi súhlasil alebo O zavedenie dodatočného spůsobu ochrany služby požiadal,

2.3. informovat Užívateľa o produktoch týkajúcich sa služby a mých aktivitách
Poskytovateľa e-mailom alebo mým vhodným spósobom,

2.4. vylepšit užívateľské rozhranie na prístup k službe, pokiaľ je táto obmena, zmena
alebo vylepšenie v súlade s najnovšími odbornými poznatkami v prislušnom odbore atebo
nesporne prispeje k užívateľskému komfortu pri využívaní služby.

Článok Ill.
Platobné podmienky

Poskytovatel‘ poskytne Užívaterovi webhosting a súvisiace služby od 1. októbra 2021 na
obdobie jedného roka bez odmeny.

Od 1. októbra 2022 bude webhosting spoplatnený sumou 40 eur (slovom: štyridsat eur) bez
DPH ročne. Cena je stanovená dohodou zmluvných strán podľa * 3 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky Č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Poskytovatel‘ nie
je platcom DPH.

Užívater sa zavázuje platit poplatky za poskytnuté služby v stanovených termínoch, a to raz
roČne Po uplynutí príslušného obdobia. V cene sú zahrnuté služby za webhosting a súvisiace
služby. Poskytovatel‘ vystaví faktúru 14 dní pred koncom prislušného obdobia. Splatnost
faktúry je 15 dní od doručenia faktúry Užívateľovi.
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Článok IV.
Záverečné ustanovenia

Uzatvorením tejto zmluvy zostávajú v platnosti všetky ustanovenia Zmluvy odjelo č.6/2021,
ktorú Poskytovateľa Užívateľ uzatvorili dňa 24. júna 2021.

2. Akékorvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len Po vzájomnej dohode zmluvných strán

vo forme písomných dodatkov.

3. Vzťahy zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené, sa
nadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a d‘alších všeobecne záväzných
právnych predpisov.

4. Táto zmluva nadobúda platnosťdňom podpisu zmluvných strán a účinnosť 1. októbra 2021.

5. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 1

vyhotovení.

6. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že obsahu tejto zmluvy porozumeli a na znak súhlasu s jej
obsahom ju podpísali.

7. 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.

V Bratislave dňa 1. októbra 2021

Podpisy: Podpisy:


