
Ev. číslo: MAIL-53-10-2020-SK

Zmluva o zriadení a prevádzke emailových schránok 
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník a 

zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon 
medzi zmluvnými stranami

Galileo Corporation s.r.o.
so sídlom: Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda
IČO: 47192941
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vl.č.: 37937/T 
bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. účtu: 2928896173/1100 
DIČ: 2023788745
za ktorú koná Jana Fašangová, na základe plnej moci zo dňa 27.4.2020
(ďalej v texte zmluvy len ako „poskytovateľ“)

A

Obec Hodejov
so sídlom Hodejov 141,980 31 Hodejov
IČO: 00318752
zastúpená: Katarína Jakabová, starostka obce
kontaktná e-mailová adresa: starosta@obechodejov.sk
(ďalej v texte zmluvy len ako „objednávateľ“)

uzatvárajú túto zmluvu

I. Predmet plnenia

1.1. Predmetom tejto zmluvy je zriadenie a prevádzka 1 ks emailových schránok.

1.2. V rámci prevádzky emailových schránok bude zabezpečený príjem, odosielanie, 
triedenie a preposielanie emailových správ, technická podpora, antispamová ochrana. 
Dátová veľkosť jednej schránky je max. 50 GB.

II. Práva a povinnosti strán

2.1. Poskytovateľ sa zaväzuje do 1 mesiaca od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy zriadiť 
emailové schránky a prípadne zabezpečiť migráciu dát z existujúcich emailových 
schránok, pokiaľ si objednávateľ zadá túto požiadavku.

2.2. Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje po dobu účinnosti tejto zmluvy zabezpečiť riadnu 
prevádzku emailových schránok.

2.3. Objednávateľ je povinný platiť Poskytovateľovi riadne a včas dohodnutú cenu.
2.4.Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi všetku súčinnosť potrebnú 

pre plnenie povinností Poskytovateľa podľa tejto zmluvy

III. Cena a jej splatnosť

3.1. Cena za zriadenie emailových schránok a prípadnú migráciu dát je 0,- Eur bez DPH.
3.2. Cena za zabezpečenie prevádzky emailových schránok na 1 rok je 18,- Eur bez 

DPH (ďalej len „ročný poplatok“).
3.3.Objednáte!’je povinný zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú cenu za zriadenie emailových 

schránok na základe faktúry so splatnosťou 14 dní odo dňa jej vystavenia, ktorú je 
Poskytovateľ oprávnený vystaviť najskôr ku dňu jej vystavenia.
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3.4. Objednávateľ je povinný platiť Poskytovateľovi ročný poplatok za prevádzku vždy 
dopredu na nasledujúcich 12 mesiacov na základe faktúry so splatnosťou 14 dní odo 
dňa jej vystavení.

IV. Záverečné ustanovenie

4.1. Táto zmluva je dojednaná na dobu neurčitou.
4.2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamžikom jej podpisu oboma zmluvnými 

stranami. Je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 
jednom vyhotovení.

4.3. Obe strany môžu túto zmluvu vypovedať bez udania dôvodu, najskôr však po uplynutí 
doby 1 roku odo dňa, v ktorom došlo k prevedeniu emailových
schránok Objednávateľovi. Výpovedná doba je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď zmluvy doručená druhej 
strane.

4.4. Táto zmluva a vzťahy z nej vyplývajúce sa riadia právnym poriadkom Slovenskej 
republiky.

4.5. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať po dohode zmluvných strán vo 
forme písomného dodatku k tejto zmluve.

V Čiernej Vode dňa 19,10,2020 V £J'C dňa

Corporation
http://www.igalileo.sk/

.. info@igatteo,$k...............

Galileo Corporation s.r.o, 
Čierna Voda 468 
925 06 Čierna 
okres Galan 
IČO: 4710 
DiČ: 2023788745 
tó PPH: SK $23788745

Galileo Corporation g.r.o.
(zhotoviteľ)
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