
Zmluva o poskytovaní profesionálneho webhostingu

1. Zmluvné strany

poskytovateľ: SYPHON, s.r.o. Stará Prievozská 2. 821 09 Bratislava
zastúpený: Tomáš Dobrôtka, konateľ
IČO: 35979259
DIČ:
IČ DPH:

2022129087
SK2022129087

Kontakt: hltps: www.svphon.sk/kontakt

a

užívateľ:
zastúpený:

Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, ul. 7. pešieho pluku 1, 949 01 Nitra 
Mgr. art. Martin Kusenda - riaditeľ

IČO: 36103004
DIČ: 2021467976

II. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je registrácia a prevádzkovanie domény sdn.sk.

III. Registrácia domény

Poskytovateľ zabezpečí pre užívateľa (držiteľom domény sa stáva užívateľ) registráciu 
domény na základe platných Pravidiel registrácie domén druhej úrovne pod .sk.

Pritom nezodpovedá za budúce zmeny týchto pravidiel alebo iné konanie správcu domény sk.

IV. Prevádzka serveru

Poskytovateľ zaistí nepretržitú prevádzku domény užívateľa, t.j. zaistí prístup účastníkom 
siete Internet k www stránkam užívateľa a možnosť aktualizovať obsah www stránok. Čas. 
počas ktorého prístup k službe môže byť obmedzený z dôvodov údržby a nevyhnutných 
zmien v sieti je v nedeľu od 9:00 do 12:00 (SEČ).

Užívateľ zodpovedá za technickú správnosť www stránok. V prípade vystavenia stránok, 
ktoré sú v rozpore so zákonmi alebo dobrými mravmi, poskytovateľ bude iniciovať ukončenie 
prevádzky takých stránok. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné škody alebo ušlý 
zisk užívateľa v súvislosti s používaním www služieb. Na serveroch nie je povolené 
umiestňovanie erotických a warez stránok. Ďalej u nás nesmú hosťovať stránky, ktoré 
nadmerne zaťažujú linky a server}' - napríklad download servery alebo chaty.

V. Platobné podmienky



Užívateľ sa zaväzuje platiť poskytovateľovi úplatu za poskytnuté služby (ďalej len 
"poplatky"), a to v rozsahu a vo výške stanovenej v cenníku, ktorý musí byť verejne dostupný 
na intemetovej stránke cenník. Poplatky bude poskytovateľ účtovať zálohovými faktúrami, 
ktoré majú splatnosť štrnásť dní. Do 7 dní po uhradení zálohovej faktúry užívateľom 
poskytovateľ vystaví a odošle užívateľovi daňový doklad. Zálohová faktúra môže byť 
odoslaná užívateľovi elektronickou formou.

VI. Zmluvné pokuty a penále

V prípade, že vinou poskytovateľa bude výpadok v 1 dni viac ako 5 hodín, zníži sa mesačný 
poplatok o jednu tridsatinu za každý takýto deň. Pokiaľ bude výpadok dlhší ako 5 
kalendárnych dní. klient nemusí platiť mesačný poplatok vôbec.

Pokial užívateľ nezaplatí faktúru do 5 dní po splatnosti, môže poskytovateľ znemožniť 
prístup ku službe a k prehliadaniu užívateľovi siete internet. Pokiaľ užívateľ bude po 
splatnosti v dlhu viac ako 10 dní môže poskytovateľ službu odpojiť. Znovu-zapojenie 
prevádzky je možné až po úplnom uhradení všetkých nedoplatkov a zaplatení na ďalšie 
obdobie.

VII. Záverečné ustanovenia

Užívateľ splnomocňuje poskytovateľa, aby v jeho mene vykonal registráciu doménového 
mena sdn.sk a prevádzkoval služby podľa bodov 2.-4. tejto zmluvy.

Poskytovateľ na základe písomnej požiadavky užívateľa bezplatne umožní zmenu 
prevádzkovateľa pre doménu sdn.sk.

Týmto úkonom poskytovateľ zároveň prestáva poskytovať služby podľa vyššie-uvedených 
bodov tejto zmluvy.

Užívateľ nemá právo na vrátenie uhradenej odpovedajúcej čiastky za nevyužitú službu, pokiaľ 
sám službu vypovie pred uplynutím predplateného cyklu a pokiaľ k výpovedi nedošlo z 
dôvodu porušenia zmluvy poskytovateľom.

Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, pričom každá zo zúčastnených strán obdrží jeden 
originál. 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. Zmluva sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými 
zákonmi Slovenskej republiky.

Zmluva nadobúda platnosť po podpise oboch zmluvných strán nasledujúci deň po zverejnení 
na stránke klienta a účinnosť zmluvy od 30.5.2019.

V Nitre dňa 14.5.2019

Poskytovateľ:
^c\/r»hon.sk

Uživ

Ung provider 
’nevozská 2
O 3S979M9

Stai 
Káro

v Nitre
Dl. 7. pešieho pluku, 949 01 Nitra 

telTtax:+421 37652 4091
ICO: 36103004,0IČ: 2021467976


