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RÁMCOV A ZMLUVA 

o poskytovaní internetových služieb na portáloch 

www.kalendar-zemplina.sk a www.info-slovakia.eu 

Zmluvné strany : 

1. Objednávateľ: 
Sídlo: 
Štatutárny zástupca: 

IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 

a 

2. Dodávateľ: 
Sídlo: 
Štatutárny zástupca: 

IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 

1. Definícia pojmov 

Ev. číslo: 712012 

Obec Vojany, 
076 72 V O J A N Y 72 
Štefan Czinke 
starosta obce 
33 21 27 
2020540137 
VÚB a.s .• Expozitúra Veľké Kapušany 
Číslo účtu : 3024622 l 0200 

Mgr. Zsolt Krajnyik KZ Image 
Vojany 144, 076 72 Vojany 
Mgr. Zsolt Krajnyik, Ph.D. 
Súkromný podnikateľ 
45469555 
1082110150 
VÚB a.s .. Expozitúra Veľké Kapušany 
Číslo účtu : 2722368359 l 0200 

1.1 .. Dodávater·- znamená spoločnosť Mgr. Zsolt Krajnyik KZ Image s adresou: Vojany 

144, 076 72 Vojany, IČO: 45469555 

1.2 .. Objednávateľ" - znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá vstúpila do 

obchodného vzťahu so spoločnosťou Mgr. Zsolt Krajnyik KZ Image 

1.3 .. Služby" - znamená poskytovanie priestoru, vkladanie textového, fotografického a iného 

grafického materiálu na internetovom portáli www.kalendar-zemolina.sk a www.info

slovakia.eu. 

2. Platnosť zmluvy 

2.1 Zmluva je uzavretá na dobu určitú od 1.11.2012 do 30.4.2013. 

2.2 Zmluvné strany môžu túto zmluvu po vzájomnej písomnej dohode ukončiť aj predčasne. 

3. Cena služieb 

3.1 Cena za poskytovanie priestoru, vkladanie textového, fotografického a iného grafického 

materiálu na internetovom portáli www.kalendar-zemplina.sk a www.info-slovakia.eu na 

obdobie 6 mesiacov je 75 EUR. Cena služby je splatná štvrťročne na základe zaslanej 

faktúry v lehote do 14 dní odo dňa jej doručenia. 
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3.2 Priebežná aktualizácia všetkých údajov je už zahrnutá v cene. 

4. Práva a povinností dodávateľa 

4.1 Dodávateľ sa svojim podpisom zaväzuje, že objednávateľovi predá služby a uvedie ho na 

stránku portálu www.kalendar-zemplina.sk a www.info-slovakia.eu. 

4.2 Dodávate!' si vyhradzuje právo doplniť, pozmeniť textový a fotografický obsah stránky 

www.kalendar-zemplina.sk a www.info-slovakia.eu a využívať ich na reklamné účely. 

4.3 Dodávateľ podľa možností na pripravovanú zmenu klientov vopred upozorní. 

4.4 Dodávate!' má právo neuverejní!' informácie porušujúce zákony Slovenskej republiky 

alebo tieto pravidlá (nevhodný obsah) a to bez udania dôvodu ako aj bez povinnosti 

informovať užívatel'a o tomto zásahu. 

5. Práva a povinností objednávateľa 

5.1 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť pravdivé a aktuálne informácie dodávatel'ovi pre 

vytvorenie profilu objednávateľa a zabezpečiť ich aktualizáciu v prípade potreby. 

5.2 Objednávateľ udel'uje dodávateľovi všetky práva k uverejneniu každého zadaného 

obsahu, textov, fotografií, zoznamov, ktoré umiestnením na portáli autorizuje pre použitie v 

službe. Dodávateľ nezodpovedá za akékol'vek spory vzniknuté porušením autorských práv. 

5.3 Objednávate!' sa zaväzuje, že nebude zverejňovať, propagovať alebo prenášať 

prostredníctvom služby žiadny nezákonný, znepokojujúci, hanlivý, urážlivý, výhražný, 

škodlivý, vulgárny, obscénny, nenávidený, rasovo či etnicky orientovaný obsah; alebo 

akýkoľvek inak nevyhovujúci a nežiaduci materiál každého druhu a povahy. 

5.4 Objednávate!' dáva súhlas na spracovanie, sprístupnenie a zverejnenie svojich osobných 

údajov podl'a zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov. 

6. Záverečné ustanovenia 

6.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 

6.2 Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strany 

obdrží jeden rovnopis. 

6.3 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola 

uzavretá po vzájomnom prejednaní podl'a ich slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie 

v tiesni a za nevýhodných podmienok. 
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Objednávate!' : Dodávate!' : 
,;r. Zsolt Krajnyik KZ -Image 

Reklamné služby 
VOJANY 144, 076 72 ,Slovensko 
>(:o: 45469555 Dit:J082110tso 


