
Mandátna zmluva 

  
Mandant :  Správa telovýchovných zariadení 

Za Hornádom 15, 052 01 Spišská Nová Ves 
V zastúpení : Ján Magdoško, riaditeľ organizácie 
IČO : 35514035 
DIČ : SK2020504398 
Bankové spojenie : Prima  banka, a.s., pobočka Sp.Nová Ves 
Číslo účtu : 3478310001/5600 

IBAN : SK75 5600 0000 0034 7831 0001 
  
Mandatár :  VIA studio s.r.o. 

Hviezdoslavová 14, 052 01 Spišská Nová Ves 
IČO : 47134453 

DIČ: 2023755998 

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa 
Číslo účtu : 0524297503/0900 

IBAN : SK1609000000005042251484 

   
1. Predmet zmluvy 
Predmetom tejto zmluvy je záväzok mandatára: 
a) zabezpečovať Údržbu troch webových stránok pod názvom www.stez.sk, www.hotel-preveza.sk, 

www.hotel-sport.sk, 
b) vykonávať aktualizáciu športových podujatí, spoločenských udalostí a denného menu hotel Preveza – 

denne, 
c) zabezpečovať technickú podporu - riešenie nepredvídateľných udalostí vo fungovaní webu a 

emailových kont podľa požiadaviek vedúcich prevádzok, 
d) zabezpečovať aktualizáciu prevádzok na internetových portáloch iných spoločností, 
e) poskytovať  odbornú konzultácia a poradenstvo. 
                                                                                    
2. Hostingové služby 
2.1. Mandantár zabezpečí ročné hostingové služby  pre tri domény s programom Classic hosting. 
   
3. Registrácia domény 
3.1. Mandatár môže zmeny na doméne mandanta vykonávať len po vzájomnom odsúhlasení.  
3.2. Domény sú uhrádzané mandantom mandatárovi  1 x ročne.  
3.3. Mandatár neberie zodpovednosť za zmeny, ktoré Mandant vykonáva na doméne počas tvorby 

webovej stránky. 
   
4. Optimalizácie a kompatibilita 
4.1. SEO optimalizácia 

Mandantár sa zaväzuje optimalizovať mandantove  web stránky  na zodpovedajúce názvy, kľúčové 

slová a text pre základné hodnotenie vyhľadávačov. 
4.2. Kompatibilita prehliadačov 

Táto dohoda zahŕňa vytvorenie webových stránok s možnosťou zobrazenia týchto stránok 

v najnovšej verzii významných prehliadačov. /vrátane Mozzila firefox, Opera, Internet Explorer 

a Safari./ Kompatibilita je definovaná tak, že sú všetky kritické prvky každej stránky viditeľné 

a funkčné vo vyššie uvedených prehliadačoch.  Mandant si je vedomí že niektoré pokročilé 

techniky na internete si vyžadujú novšiu verziu prehliadača alebo jeho plug-inu. 
 4.3. Mandant sa podľa tejto zmluvy zaväzuje mandatárovi poskytnúť materiály potrebné pre  výrobu 

alebo rekonštrukciu stránky ( logá, obrázky, fotky, ktorými sú vlastníkmi),  udržiavať vzájomnú 

komunikáciu v prípade neúplných podmienok ( ak podmienky neboli konečné a je dohodnutá 

neskoršia zmena). 
 

http://www.stez.sk/
http://www.hotel-preveza.sk/
http://www.hotel-sport.sk/


5. Autorské práva 
5.1. Mandant vyhlasuje a zaručuje, že všetky prvky textu ako aj samotný text, grafika, logá, fotografie 

a iné umelecké alebo technické dielo je v osobnom vlastníctve Mandanta,  má súhlas právoplatného 

majiteľa na používanie týchto prvkov a týmto poskytuje súhlas na prácu s týmito prvkami 

mandantárovi  počas tvorby  webových  stránok a zabezpečiť prezentáciu na internetových 

portáloch. 
  
6. Údržba webových  stránok 
6.1. Mandantár sa týmto zaväzuje Mandantovi aktualizovať webové stránky, vykonávať pravidelnú 

údržbu, uverejňovať aktuálne informácie, zabezpečiť umiestnenie a pravidelnú aktualizáciu 

webových stránok v internetových katalógoch, vyhľadávačoch a web stránkach propagujúcich 

športové a ubytovacie aktivity, so súhlasom  Mandanta. 
6.2. Mandant je povinný predkladať všetky požiadavky nad rámec bodu 1 mandatárovi e-mailom, 

telefonicky, resp. osobne. Kontaktnými osobami zo strany mandanta sú vedúci prevádzok a 

sekretariát.  
6.3 Zoznam internetových portálov tvorí príloha tejto zmluvy a môže byť pravidelne aktualizovaný. 
   
7. Platnosť zmluvy 
7.1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 1.4.2015. 
7.2. Zmluvu je možné zrušiť výpoveďou. Výpovedná doba je 6 mesiacov a začína plynúť prvým dňom 

mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.  Platnosť tejto zmluvy sa taktiež môže ukončiť 

dohodou zmluvných strán.  
7.3. V prípade vypovedania zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú vysporiadať si všetky podĺžnosti. 
  
8. Cena a platobné podmienky 
8.1. Mandant za predmet zmluvy podľa bodu  1. bude mandatárovi  mesačne uhrádzať 345€ (slovom: 

tristoštyridcaťpäť eur). Úhradu je mandant povinný uhradiť bankovým prevodom do 20. dňa 

nasledujúceho mesiaca na horeuvedený účet mandatára.  
8.2. Cena za práce nad rámec pravidelného mesačného servisu definovaného v predmete zmluvy, bod 1. 

je 11€/hod. (slovom: jedenásť eur). 
  
9. Záverečné ustanovenia 
9.1. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné urobiť iba na základe súhlasu obidvoch zmluvných 

strán v písomnej forme. 
9.2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom 

rovnopise. 
9.3. Zmluvné   strany   po  riadnom   prečítaní   tejto  zmluvy vyhlasujú,   že  jej obsahu  rozumejú a s 

ním súhlasia,  na  dôkaz  čoho  zmluvu   podpisujú,  na  základe  slobodnej a vážnej  vôle, nie v 

tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, bez výhrad. 

9.4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť podľa § 47a 

ods.1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

9.5. Podpisom tejto zmluvy stráca platnosť Mandátna zmluva č.1/2010  zo dňa 28.1.2010 a všetky 

dodatky k nej. 

    
 V Spišskej Novej Vsi dňa 1.4.2015 
                               
            

 

 

  podpis mandantára                                                                                         podpis mandanta 


