Zmluva o dielo na vytvorenie web stránky
uzatvorená medzi:
Objednávateľ:
Sídlo:

Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
919 28 Bučany 108

Zastúpený:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
IČ DPH

Ing. Kamil Vidlička, riaditeľ Kultúrno-spoločenského centra Bučany
Prima banka, a.s. Trnava
SK74 5600 0000 0069 6014 5001
42159920
2022912023

(ďalej len "objednávateľ")
a
Zhotoviteľ:
Obchodné meno: Tomáš Halo
Sídlo: Orviský kút 4962/82, 92101 Piešťany
Zastúpený: Tomáš Halo
I
Bankové spojenie: BRE Bank SA, pobočka zahraničnej banky mBnak v SR, Einsteinova 24, BA
Číslo účtu: 520700-4203341057/8360
IČO: 46720081
(ďalej len "dodávateľ")
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je zhotovenie diela - webovej stránky na doméne "nyaryovskakuria.sk", ktorá je vo výlučnom vlastníctve objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje vytvoriť dielo
podľa pokynov a požiadaviek objednávateľa najneskôr v lehote do 31.12.2018 po dodaní
podkladových materiálov (obrazový, zvukový, alebo zvukovoobrazový materiál, texty, popisky,
obrázky, programy, alebo prezentácie) od objednávateľa.
Objednávateľ sa zaväzuje hotovú a podľa pokynov zhotovenú webovú stránku prevziať a
zaplatiť za jej zhotovenie dohodnutú cenu.
Cena za vyhotovenie webovej stránky je určená dohodou zmluvných strán a to vo výške
1200,- EUR (slovom tisíc dvesto Eur). Zhotoviteľ nie je platcom DPH. Podkladom pre úhradu ceny
diela bude faktúra vystavená zhotoviteľom v dvoch krokoch. Prvá faktúra vo výške 60% celkovej
sumy po predstavení grafického návrhu a vysvetlení funkcionality webu. Druhá faktúra na zbytok
sumy po odovzdaní diela.
Špecifikácia diela
Grafický návrh s korektúrami - kompletne nový grafický vizuál webovej stránky. Do finálnej
podoby ho zhotoviteľ upraví na základe konkrétnych pripomienok a požiadaviek objednávateľa.
Webová stránka bude postavená na redakčnom systéme Wordpress. Zhotoviteľ umožní
objednávateľovi administrovať, meniť alebo dopĺňať obsah webovej stránky.
Webová stránka bude obsahovať tieto súčasti:
• Oznamy
• Databáza podujatí (termín, názov, popis podujatia, miesto konania, plagát, článok, resp.
video, rozhlasový záznam, fotogaléria)
• Databáza osobností

•
•
•
•
•

Databáza pamiatok
Otváracie hodiny
Kontakty, mapa, kontaktný formulár
Popis sídla (Nyáryovská kúria)
Transparentná inštitúcia - Zverejňovanie objednávok, zmlúv a faktúr

Zhotoviteľ zaškolí pracovníka, ktorý bude aktualizáciu webovej stránky vykonávať.
Zhotoviteľ poskytne konzultácie a prípadnú pomoc pri dopĺňaní informácii a obsahu na
webovú stránku, podľa aktuálnej požiadavky objednávateľa.
Práva a povinnosti zhotoviteľa
Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť dielo v kvalite zodpovedajúcej účelu objednávky,
príslušným právnym predpisom a záväzným normám.
Zhotoviteľ
sprístupní internetovú
prezentáciu objednávateľovi na jeho webhostingu pri preberaní stránky objednávateľom na
základe preberacieho protokolu.

Práva a povinnosti objednávateľa
Za objednávateľa s dodávateľom jedná a vystupuje v osobnom jednaní za účelom tvorby
a realizácie webovej stránky Mgr. Dagmar Nováková. Objednávateľ má právo na kontrolu
obsahovej a funkčnej časti webovej stránky. Objednávateľ je povinný dodať ďalšie materiály a
informácie súvisiace s vyhotovením diela, zmluvy s tretími osobami vplývajúce na práce na diele,
(napr. informácie o webhostingu, Sk Nie, a pod.)

Zodpovednosť za škodu
Vlastníkom vyhotovenej webovej stránky je zhotoviteľ, ktorý znáša nebezpečenstvo škody
na nej. Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanej webovej stránky prechádza na
objednávateľa odovzdaním webovej stránky, ktoré je potvrdené podpísaním preberacieho
protokolu, čím objednávateľ potvrdzuje, že dielo je zhotovené na základe jeho požiadaviek.
Zhotoviteľ nie je zodpovedný za obsah stránok, ani za pravdivosť a aktuálnosť informácií na nich
zobrazených, túto zodpovednosť nesie objednávateľ. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknuté
a spôsobené stratou alebo poškodením uložených dát.
Po prevzatí stránky objednávateľom na základe preberacieho protokolu má objednávateľ
právo na dôkladné otestovanie prezentácie, najmä jej funkčnosti, kvality a úrovne zobrazenia
aktuálnosti zobrazovaných informácií a ich usporiadania. Zhotoviteľ sa zaväzuje nedostatky a
chyby nájdené počas skúšobnej doby, v dĺžke tridsať dní, bezplatne na vlastné náklady
bezodkladne opraviť. Výnimku tvoria iba chyby spôsobené programami, prezentáciami, alebo
zvukovými, alebo zvukovoobrazovými záznamami dodanými objednávateľom na účel zhotovenia
stránky a chyby a nedostatky ktorých odstránenie by predstavovalo porušenie autorských práv,
alebo iných práv duševného vlastníctva.
Požiadavky na zmenu obsahu stránky, jej aktualizáciu, alebo úpravu, alebo na programové
vybavenie, alebo zmeny v prezentáciách, fotografiách, zvukových, alebo zvukovoobrazových
záznamoch, na ktoré sa nevzťahuje záručná doba po uplynutí skúšobnej lehoty, budú posudzované
ako nová objednávka na zmenu alebo úpravu stránky.

Autorské práva
Zhotoviteľ nie je majiteľom implementovaného softvéru. Zhotoviteľ poskytuje služby
implementácie Open Source softvéru (nastavenie, inštalácia, zmeny), ktoré mu povoľuje príslušná
licencia softvéru. Zodpovednosť za dodržanie autorských práv pri implementácii softvéru nesie

zhotoviteľ. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že neudelí súhlas na použitie diela alebo jeho časti tretím
osobám bez písomného súhlasu objednávateľa.
Zodpovednosť za právnu čistotu a dodržiavanie autorských práv a práv vyplývajúcich z
duševného vlastníctva materiálov (textov, obrázkov, počítačových programov, animácií,
prezentácií, a iných zdrojov) dodaných objednávateľom nesie objednávateľ. Objednávateľ
zaplatením celej ceny za dielo nadobudne výlučné právo používať dielo ako vlastnú internetovú
stránku.
Odstúpenie od zmluvy
Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy ak, objednávateľ dodá zhotoviteľovi
obrazový, zvukový, alebo zvukovoobrazový materiál, texty, popisky, obrázky, programy, alebo
prezentácie, ktoré majú byť použité na zhotovenie stránky, jej úpravu, zmenu, alebo dokončenie,
ktoré svojím obsahom, grafickým spracovaním, alebo účelom na ktorý majú byť použité porušujú
právne predpisy SR alebo platné medzinárodné predpisy ktorými je viazaná SR, alebo ktorých
obsah, vyhotovenie, alebo úroveň zobrazenia je v rozpore s dobrými
mravmi.
Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak, zhotoviteľ riadne neodovzdal dielo v
dohodnutej lehote.

Záverečné ustanovenia
Zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými
stranami. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia
Obchodným zákonníkom a ostatnými právnym predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou
predovšetkým dohodou.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, že zodpovedá ich skutočnej vôli, na
dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu
obomi zmluvnými stranami. Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch exemplároch s platnosťou
originálu, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.

V Bučanoch dňa 26.09.2018
tomáš halo

Orviský kút 4962/82
92101 Pieitany
•Ot, 46 /20 08,
Wč: 1072812070

Tomáš Halo
zhotoviteľ

Kultúrno-spoločenské centrum

BUČANY
919 28 Bučany 108

Ing. Kamil Vidlička
objednávateľ

