Zmluva
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka medzi :
Názov:

Obecný úrad Ložín

sídlo:

Ložín 31

zastúpená:

Mgr. Monika Pastírová

IČO:

00325449

DIČ:

2020738984

(ďalej len Odberateľ)
a
Názov:

Stanislav Matej - StM servis

sídlo:

Lesná 72/9, 07801 Zbehňov

zastúpená:

Stanislav Matej

zapísaná:

v živnostenskom registri vedenom v Trebišove pod číslom 870-15819

IČO:

47517077

DIČ:

1045928136

(ďalej len Dodávateľ)

I.Predmet zmluvy
1.

Predmetom tejto zmluvy je záväzokDodávateľa:

a) poskytnúť priestor na webovom priestore stm-servis.sk a v rámci uvedeného priestoru a
prostredníctvom neho vytvorenie a optimalizácia web stránky na základe pripraveného
optimalizovaného a štandardného návrhu web stránky, naprogramovať web stránku, a umožniť
objednávateľovi prístup k nástrojom generovania a optimalizácie web stránky za súčasnej
prístupnosti asistenčných služieb počas účinnosti zmluvy v predmete údržby web stránky,
b) poskytnúť doménu druhej úrovne vo forme „obeclozin.sk“ (ďalej len „doména“), a správu tejto
domény,
Vytvorenie webovej stránky zahŕňa štandardný a optimalizovaný návrh štruktúry webu,
kódovanie webovej stránky, registrácia domény, písanie textov, SEO optimalizácia, zriadenie
jedného alebo viacerých emailových účtov. Doménu druhej úrovne si zvolí objednávateľ pri
registrácii účtu. Po dobu existencie zmluvy je objednávateľ vlastníkom tejto domény. Po ukončení
platnosti Zmluvy vzniká objednávateľovi na túto doménu nárok. Na základe výslovnej písomnej
požiadavky Objednávateľa je možné na vytvorenie web stránky a poskytnutia webového priestoru
využiť doménu, ktorá je už Objednávateľom registrovaná, je vlastníctvom oObjednávateľa a jej
vlastníctvo v súvislosti s vytvorením web stránky a poskytnutia web priestoru neprechádza na
Dodávateľa. Pokiaľ Objednávateľ nieje reistrovaný u Národného registrátora domén a nieje
vlastníkom domény, je nutné vlastníctvo domény previesť zo súčasného vlastníka domény na
Dodávateľa. Poplatky s tým spojené znáša Objednávateľ. Zároveň Odberateľ splnomocní

Dodávateľa vo veciach jednania so súčasným poskytovateľom webových služieb a vlasníkom
domény. Údržba web stránky v poskytnutom web priestore zahŕňa aktualizáciu a priebežnú
optimalizáciu web stránky a na základe komunikácie s asistenčnou službou, reporting
prostredníctvom elektronickej pošty či analytického nástroja dostupného cez webové rozhranie
(ďalej aj „web stránka“ alebo „internetové služby“ v príslušnom gramatickom tvare).
2. Zmluvné strany sa dohodli, že po vytvorení a odovzdaní web stránky, bude táto stránka
prístupná užívateľom internetu bez časových obmedzení. Stránky budú slúžiť najmä ako
internetová prezentácia Objednávateľa. Web stránka bude pre užívateľov internetu prístupná v
tvare: www.obeclozin.sk. Dodávateľ sa počas účinnosti tejto zmluvy zaväzuje poskytovať
Objednávateľovi asistenčné služby vo veciach technických a potrebných konzultácii, ktorých
vykonanie a realizácia sú nevyhnuté na vytvorenie web stránky a následnej správy web stránky
za dohodnutú odmenu.
3. Na vytvorenej web stránke sa Dodávateľ zaväzuje vytvoriť stránku vo formáte referencií
Objednávateľa v predmete funkčnosti, kde môže Objednávateľ prezentovať svoje referencie.
Konkrétnu referenciu spracuje Objednávateľ tak, že uvedie údaje, najmä názov referencie, názov
Objednávateľa alebo subjektu s ktorým spolupracuje, kontakty na Objednávateľa alebo subjektu,
termín realizácie, popis realizácie s možnosťou pridať fotky z referencie. Konkrétna referencia
bude zverejnená na web stránke Objednávateľa len v prípade, ak dotknutá referenčná strana
klienta potvrdí správnosť údajov referencie prostredníctvom elektronickej komunikácie. V prípade
uvedenia nepravdivej referencie a/alebo iného uvedenia do omylu (rozpor so skutkovým stavom)
v predmete referencií je Dodávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy a deaktivovať web
stránku
4. Objednávateľ sa podpísaním tejto zmluvy zaväzuje poskytnúť Dodávateľovi všetky informácie
potrebné pre efektívne vytvorenie web stránky a vykonanie celého predmetu zmluvy
(poskytovanie internetových služieb).
5. Objednávateľ podpísaním tejto zmluvy vyhlasuje, že bol oboznámený s rozsahom a
vlastnosťami poskytovanej internetovej služby.
6. Objednávateľ je povinný uvádzať v rámci svojej web stránky také údaje, ktoré nepoškodzujú a
ani nemôžu poškodiť práva a záujmy tretích osôb. V prípade komerčných prezentácií
objednávateľ týmto vyhlasuje, že má oprávnenie predávať alebo poskytovať inzerované výrobky
alebo služby a že je oprávnený užívať kontakty a ďalšie údaje odovzdané zhotoviteľovi.
Objednávateľ sa zaväzuje na žiadosť zhotoviteľa doložiť tieto svoje oprávnenia.
7. V prípade, že Objednávateľ uplatní na svojej web stránke fotografické, grafické alebo textové
podklady, ktoré sú chránené podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu duševného
vlastníctva, najmä podľa autorského zákona alebo zákona o ochranných známkach, je
objednávateľ povinný použiť len také fotografické, grafické a textové podklady pre zverejnenie,
pri ktorých je vlastníkom autorských alebo iných obdobných práv k duševnému vlastníctvu alebo
pri ktorých má oprávnenie od autora či vlastníka práv k duševnému vlastníctvu na ich použitie a
šírenie v rámci internetu. Vyššie uvedené platí i v prípade použitia písomností osobnej povahy,
podobizní, obrazových prejavov, snímok a zvukových záznamov týkajúcich sa tretej osoby alebo
prejavov jej osobnej povahy.
8. Dodávateľ nezodpovedá za obsah údajov uvedených na web stránke, najmä za ich správnosť,
vecnosť, určitosť, a čo do obsahu súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

II.Odmena a platobné podmienky
1.
Odmena za vytvorenie web stránky a následnú správu v rozsahu podľa článku I. ods. 1
tejto zmluvy je vo výške 50,00 € (slovom: päťdesiat eur nula centov) s DPH jednorázovo.
Vloženie súčasného obsahu webovej stránky do novej štruktúry bude účtované samostane.

Poplatok za zmenu vlastníka a zmenu registrátora domény vo výške 14,75 € (slovom štrnásť
eur sedemdesiatpäť centov) s DPH jednorázovo. Poplatok za predĺženie platnosti domény
obeclozin.sk vo výške 14,75 € (slovom štrnásť eur sedemdesiatpäť centov) s DPH jeden krát za
rok . Poplatok za webový priestor 35,88 € (slovom tridsaťpäť eur osemdesiatosem centov) s
DPH za rok. Poplatok za správu a aktualizáciu stránky vo výške 15,00€ (slovom: pätnásť eur
nula centov) s DPH za mesiac splatný štvrťročne v rozsahu 20 hodín mesačne.
2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi odmenu podľa článku II. ods. 1 tejto zmluvy,
a to na základe faktúry s lehotou splatnosti faktúry 7 dní odo dňa jej vystavenia.
3. V prípade, ak bude objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry vystavenej podľa tejto
zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť zhotoviteľovi aj zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky,
a to za každý aj začatý deň omeškania. Zmluvná pokuta je splatná do 10 dní odo dňa
doručenia výzvy na jej úhradu.
Neuhradenie poplatku za doménu v lehote do 14 dní po dátume expirácie domény má za
následok zrušenie výhradného práva Objednávateľa na používanie domény. Dodávateľ má
právo v prípade neuhradenia poplatku za predĺženie registrácie domény v lehote do 14 dní po
dátume expirácie domény zrušiť poskytovanie webhostingových služieb, ktoré boli k tejto
doméne zriadené, bez nároku Objednávateľa na vrátenie alikvótnej čiastky za predplatené
webhostingové služby.
4. Objednávateľ udeľuje súhlas Dodávateľovi k zasielaniu daňových dokladov v elektronickej
forme v zmysle ustanovenia § 75 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, a
to formou zasielania daňových dokladov elektronickou poštou v elektronickej podobe.
Elektronicky vyhotovené faktúry sú Zmluvnými stranami považované za plnohodnotné faktúry.

III.Zhotovenie web stránky
1. Odovzdaním web stránky sa zmluvné strany dohodli, že je jej zverejnenie, ktorým je započatý aj
následný proces poskytovania internetových služieb.
2. Objednávateľ je o zverejnení web stránky upozornený v elektronickej forme. Zverejnenie web stránky
je podmienené vrátením podpísanej zmluvy zo strany Objednávateľa, alebo úhradou odmeny za
vytvorenie web stránky a registrácie domény.

IV.Záruky
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od uhradenia poplatku za predĺženie registrácie domény.
2.Dodávateľ môže od zmluvy odstúpiť ak:
a) obsah alebo akákoľvek časť prezentácie na web stránke Objednávateľa alebo v jej referenčnej
časti je v rozpore s právnymi predpismi SR, oprávnenými záujmami alebo platnými záväzkami
Dodávateľa alebo je v rozpore s dobrými mravmi a obchodnými zvyklosťami alebo etickými
princípmi slušnosti v občianskej spoločnosti,
b) je Objednávateľ v omeškaní s riadnou úhradou odmeny,
c) obsah web stránky objednávateľa porušuje autorské práva tretích osôb alebo na také webové
stránky odkazuje, alebo objednávateľ na výzvu zhotoviteľa nedoloží, že je vlastníkom alebo
oprávneným držiteľom príslušných práv alebo oprávnených záujmov na užívanie obsahu;
d) na web stránke Objednávateľa je ponúkaný nelegálne získaný softvér, alebo podobné
produkty, za účelom predaja alebo poskytovania tretím osobám. Zmluvné strany sa dohodli, že
odstúpenie od zmluvy podľa tejto zmluvy musí byť písomné, musí v ňom byť uvedený dôvod
odstúpenia a nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia, pričom odstúpením od zmluvy je
Dodávateľ oprávnený web stránku Objednávateľa deaktivovať a ukončiť poskytovanie webových
služieb.

3. Ukončenie účinnosti tejto zmluvy je možné aj dohodou, ktorá musí byť písomná, a v ktorej
bude uvedený deň ukončenia účinnosti tejto zmluvy.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti na základe tejto zmluvy budú doručované
ako doporučená zásielka na adresu sídla alebo miesta podnikania uvedené pri špecifikácii
zmluvných strán. Písomnosť sa bude považovať za doručenú aj dňom jej vrátenia odosielateľovi
alebo uplynutím úložnej lehoty na pošte.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa
stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré
zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto zmluve
nahradiť neplatné či neúčinné ustanovenie ustanovením platným a účinným, ktoré čo najlepšie
zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného či neúčinného. Do uzavretia
takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov
Slovenskej republiky.

V.Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno robiť len písomnou formou, a to očíslovanými dodatkami
k zmluve podpísanými oboma stranami.
2. Dodávateľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorá mu vznikla porušením povinností zo
strany dodávateľa v rozsahu ustanovenom v tejto zmluve, ak Dodávateľ nepreukáže, že
porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi jeho zodpovednosť. Celková výška
náhrady škody vrátane ušlého zisku v prípade, že Objednávateľovi vznikne škoda z porušenia
akejkoľvek povinnosti stanovená touto zmluvou, za ktoré zhotoviteľ zodpovedá, je obmedzená
maximálne do výšky dohodnutej odmeny podľa tejto zmluvy, pričom Objednávateľ potvrdzuje, že
úhrnná predvídateľná škoda, ktorá by mohla vzniknúť ako následok porušenia právnych
povinností zhotoviteľom môže činiť maximálne čiastku zodpovedajúcu sume odmeny dohodnutej
v tejto zmluve.
3. Ak táto zmluva neupravuje bližšie práva a povinnosti zmluvných strán, spravujú sa vzťahy
medzi zmluvnými stranami najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v
znení neskorších predpisov) a "Pravidlami poskytovania menného priestoru v internetovej
doméne SK" zverejnených na stránke www.sk-nic.sk .Táto zmluva je vyhotovená v dvoch
exemplároch, z ktorých jedno vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné
strany vyhlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy pozorne oboznámili, obsahu porozumeli a na
znak súhlasu zmluvu bez nátlaku či tiesne podpisujú.

V Ložíne dňa 1.10.2015

Za Odberateľa : Mgr. Monika Pastírová

Za Dodávateľa : Stanislav Matej

