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ZMLUVA ČíSLO DR-20130301-01 o VYTVORENí WEBOVEJ STRÁNKY, DOMÉNY A WEBHOSTINGU
Uzatvorená podľa ust. § 262 ods, 1 Obchodného zákonníka

ZMLUVNÉ STRANY

ZHOTOVITEĽ:
Obchodné meno: webex media, s.r.o.
Sídlo: Trieda SNP 48/A,
040 01 Košice
IČO: 36 815365 DlČ: 2022428364
IČ DPH: SK2022428364
Tel.: +421 55 644 25 35
E-mail: inJo@\Nebex.sk
Sprostredkovateľ: Ing. Dušan Reľovský
Mobil: 0918699666 - infolinka

OBJEDNÁVATEĽ:
Obchodné meno: Základná škola Štitník
Sídlo: Školská 295
049 32 Štitník ~Iif)
IČO: J.f..Q!ť.8..~.(J,/L"" DIČ:4!?1..~f.!!. {? .

IČ DPH: .
Tel.: + 421 587931 330
E-mail: zs_stitnik@stonline.sk
Vybavuje: Mgr . .Jarmila Motúzová, riaditeľka ZŠ

Mobil.: 0907979877 E-mail: zs_stitnik@stonline.sk

Zmluvné strany uzatvárajú v zmysle ust. § 262 ods. 1 a nasl. zákona č .. 513/1991 Obchodného zákonníka, túto zmluvu
o vytvorení webovej stránky a webhostingu (ďale] len "Zmluva'·").

ČL 1
Predmet zmluvy

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze predmetom zmluvy je vytvorenie:
x webstránkv školy Štitník .
v rozsahu dodaných materiálov podľa lehôt dohodnutých v ČI. 2. Technická a obsahová špecifikácia webovej
stránky jevymedzená v prílohe/ach, ktorá/é sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zrnluvv,

Webstránka bude daná do prevádzk'{ na adrese (doméne}: www.zsstitnik.sk
Doména/u: o existuje x je potrebné registrovať o je potrebné zmeniť registrátora

ču
lehot\(

2.1 Objednávateľ sa zaväzuje dodať:
- podkladový materiál k zhotoveniu grafického náhľadu webstránky: do 5 pracovných dní od podpisu zmluvy
- dodať všetky podkladové materiály na doplneni:e obsahovej časti webstränkv: do 5 pracovných dní od
schválenia grafického náhľadu (štruktúra webstrénkv, text v doc, obrázky'! jpg prípadne gif, bmp).

2.2 V prípade ak Objednávateľ nedodal Zh otoviteľovi potrebné materiály, ktoré sa zaviazal dodať v lehotách
uvedených v ČL 2 ods. 2.1, má sa za to, že Zhotoviteľ má použiť na vytvorenie objednanej webové] stránky jemu
dostupné materiály.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť:
- webstránku s ro.da kčnýmsystémom prispôsobenú farbám školy: do 10 pracovných dní od dodania kompletných
podkladových materiálov ku grafickérnu náhradu.
- doplni;ť podkladový materiál do obsahu webstránkv: do 10 pracovných dni od vytvorenia redakčného systému (v
zrnvsle podmienok dohodnutých v Prílohe č. 1).

ČI. 3
Práva a povinnosti zmluvných strán

Práva a povinnosti Zhotovitel'a:
Zhotoviteľ je povinný vložiť text, obrázky a iné zdroje informácií v kvalite a množstve, ktoré existuje na pôvodnej
webstránke/ktoré mu doda! Objednávateľ do termínu dohodnutého v ČI.2 ods.2.l. Pokia!' sú fotografie a súbory
príliš velké, Zhotovite!' si vyhradzuje právo prispôsobiť materiál pre použitie na webovej stránke.
Zhotoviteľ je povinný dodržať všetky lehoty uvedené v tejto zmluve.
Zhotoviteľ si vyhradzuje právo umiestniť na internetovú aplikáciu aktívny kontakt na agentúru s vyobrazením
webex media, resp. inú upútavku v rámci jednej vety v dolnej časti web stránky súvisiacej s tvorcom aplikácie._
Zhotoviteľ upovedomí Objednávateľe o skončení tvorby aplikácie ema.ilom (vyššie uvedený kontakt), prípadne
telefonicky.
Zhotovi te l' má právo na obdržanie úhrady plnej ceny za webovú stránku, dohodnutej v ČI. 4 ods. 4.1.

Práva a povinnosti Objednávateľa
Objednávateľ má povinnosť bez zbytočného odkladu poskytnúť Zhotoviteľovi logo/erb obce a materiál ktor'ý má
byť predmetom uverejnenia vo vybranej aplikácii v elektronickej forme v zodpovedajúcej vopred dohodnutej
kvalite, v lehotách uvedených v Ó. 2 ods. 2.1, 'l opačnom prípade tieto údaje Zhotoviteľ nie je povinn'; akceptovať
a spracovať. V prípade, že Objednávateľ nemá možnosť súbory na aktualizáciu údajov dodať \l elektronickej
podobe súhlasi s vyúčtovaním spracovania materiálu podľa platného cenníka.
Objednávateľ má povinnosť spracovať a dodať Zhotoviteľovi podklady na grafické spracovanie webstránkv,
pripadne doplnenie webstrénkv do lehôt dohodnutých v ČL 2 ods. 2.1, a podľa podmienok uvedených v Prílohe
tejto Zmluvy.
Objednávateľ má povinnosť reagovať na emailové, prlpadne telefonické 1J'ízvy k spolupráci Zhotovitela, a to do 3
pracovných dní. Po nedodržaní lehoty si Zhotoviteľ vyhradzuje právo na predlženie lehoty na vytvorenie
predmetnej web stránky, uvedenej 'oj Čl. 2ods.2.1.
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,!.lA Ubjednavatel je povmnv písomnou torrnou, alebo elektronickou postou pozradat o zmeny alebo Opravy, ktore maju

bvť vykonané na web stránke Objednévatela, Iná forma nebude akceptovaná,
Po odovzdaní web ovej stránky zhotovenej zo všetkých podkladov dodaných Objednávateľovi v lehote, budú ďalšie
dodatočné zmeny v jeho obsahu spoplatnené podľa aktuálneho cenníka, v závislosti od rozsahu a veľkosti zmien
požadovaných Objednávateľom, Objednávateľ svojím podpisom súhlasí s použitím jeho web adresy v rámci
referencií Zhotoviteľa.
Objednávateľ je povinný prijat vvhotovenú webovú stránku a uhradiť dohodnutú cenu webovej stránky,

3,2.5

3,2,6

4,1

ČI. 4
Cena za predmet zmluw, ostatné platobné podmienky, odovzdanie webovej stránky

Cena webovej stránky je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č, 18/1996 Z:»: o cenách a to
vo výške:
cl Predmet Zmluvy uvedený v ČU ods, 1.1
cl Doména, webhosting , záloha webstránky
cl Zmena reglstrárora domény:

Spolu
Ostatné platobné podmienky
Objednévateľ uhradí predmet Zmluvy uvedený v ČU ods, 1.1 100 % z uvedenej ceny webovej stránky na základe
faktúry, na bankový účet Zhotoviteľa, prípadne hotovostnou platbou, Faktúra bude vystavená po odovzdaní
ukončeného diela, so splatnosťou 10 dní. Ak je Objednávateľ lf omeškaní s úhradou faktúry, Zhotoviteľ si
vyhradzuje právo účtovať Objednávateľovi úrok 2 omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každ'í deň
omeškania, V prípade neuhradenia faktúry do 60 dní od vystavenia" bude informácia o neuhradení zverejnená na
adrese webstránkv uvedenej v predmete zmluvy, uvedením Obchodného mena, sídla, identifikačného čísla, mena
a priezviska konateľa a výšky dlhej sumy, Predmetný postup berie Objednávateľ na vedomie a je s nim
uzrozurnený. Po tejto lehote bude zmluva spolu s pohľedávkou postúpená tretej strane, ktorá koná pre alebo v
záujme spoločnosti webex media, s.r.o .. Zh otov ite l' má právo uplatniť proti Objednávateľovi nárok na z,apl:atenie
dlznej sumy v súdnom a exekučnom konaní a to od prvého dňa omeškania Objednávateľa. Zhotoviteľ má právo
uplatniť' všetky náklady vzniknuté pri vymáhaní pohl'adávky (trovy konania, poplatky, trovy právneho zastúpenia) u
Objed návatela.

V cene webovej stránky podľa Čl. 1 ods, 1,1 nie je zahrnutá cena za doménu, webhosting a každodennú zálohu
wehstránkv, Cena za doménu, webhosting a zálohu webstránky zahrňuje náklady na prevádzku predmetnej
webovej stránky na dobu jedného mesiaca, Cenu za doménu a webhosting a zálohu webstránky je Objednávateľ
povinný zaplatiť na základe zálohovej faktúry do 10 pracovných dní od vystavenia, Zálohové faktúra bude doručená
Objednávatelovi prostrednlctvom e-mailu II deň doručenia Zmluvy Zhotoviteľovi, V prípade neuhradenia faktúry za
doménu, webhosting a zálohu webstránkv, Zhotovi te l' nie je povinný dodržať lehoty uvedené v zmluve. Predmetnú
platbu za doménu, webhosting a zálohu webstránkv je Objednávateľ povinný uhrádzať mesačne po dobu 4 rokov
od podpísania Zmluvy,
V prípade nezaplatenia ceny za doménu, webhosting a zálohu webstránky, Zhotoviteľ nezodpovedá za prfpadnú
nefunkčnosť predmetnej web stránky vyplývajúcej z neuhradenej faktúry, Po následnej nefunkčnosti webovej
stránky, Zhotoviteľ má právo požadovať od Objednévetela, ktorý požaduje obnovu web ovej stránky cenu za
obnovenie web ovej stránky vo výške určenej podľa aktuálneho cenníka.

Požiadavky na zmenu obsahu stránky, jej aktualizáciu, alebo úpravu, alebo na programové vybavenie, alebo zmeny
v prezentáciách, fotografiách, zvukových, alebo zvukovoobrazových záznamoch po odovzdaní webovej stránky
budú posudzované ako nová objednávka na zmenu, alebo úpravu stránky a vzťahuje sa na ňu cena za aktualizáciu
webovej stránky, podľa dodatočnej cenovej ponuky schválenej Objednávateľom,
Predmetná web stránka bude pu stená do prevádzky do 3 pracovných dni odo dňa pripísania sumy uvedenej na
faktúre za webovú stránku na účet Zhotoviteľa,
Zhotoviteľ nezodpovedá za škodu vzniknutú Objednávateľovi, ak bola spôsobená nevhodným nastavením
internetového prehliadača, alebo iného zariadenia zo strany Objednávateľa, Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za
bezpečnosť prístupu resp, užfvatelových dát uložené na webovej stránke, t.j, neručí za to, že dáta pri prenose v
sieti Internet nebudú zneužité tretími stranami. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za stratu zisku ani za iné
ekonomické, nepriame, mimoriadne alebo následné škody vyplývajúce z prevádzky webovej stránky, Zhotoviteľ
nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku neposkytnutia alebo obmedzeného poskytnutia služby internet
najmä ako priameho dôsledku poruchy, opravy údržby, reštrukturalizácie a rozšírenia siete alebo jej časti, alebo
ako dôsledok prekročenia kapacity siete alebo kapacity siete iného poskytovatel'a telekomunikačných služieb,
Zhotoviteľ taktiež nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v súvislosti s neposkytnutím alebo nesprávnym
poskytnutím služieb internet v dôsledku udalostí, ktoré sú okolnosťami vyl učujú cimi zodpovednosť podľa
právnych predpisov Slovenskej republiky,
Zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknuté a spôsobené stratou alebo poškodením uložených dát.

cena: ,.500"""".", bez DPH .",600" .. " s DPH
cena: ,... 12..""."", bez DPH ",14.4"" s DP K/mesačne
cena: ,,,,,,.,,"""'.,,, bez DPH "",,,,,,,,,,,, s DPH
cena: ".512.".""". bez DPH ,614.4""" s DPH

4,2

4,3

4.4

4' O;;
,~

4,6

4,7

4,9,

ČI.5
Vypovedanie zmluvy

5,1 Vypovedať zmluvu o vytvorenie webovej stránky je možné zo strany Objednávatefa:
a/ dohodou do 48 hodín (bez storno poplatku),
b/ písomnou výpoveďou do 5 dni [Zhotoviteľ účtuje 50% z ceny uvedenej v Čl. 4 ods, 4,1)
c/ písomnou výpoveďou počas doby trvania tejto Zmluvy uvedenej v čt 4 ods, 4.3 - Zmluvná pokuta 250 eur
s DPK.

5,2 Vypovedať zmluvu o vytvorenie webovej stránky je možné zo strany Zhotoviteľa:
a/ bez udania dôvodu
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ČI. 6
Odovzdanie webovej stránky

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, ze webové stránka je považovaná za odovzdanú ak Zhotoviteľ pošle prostredníctvom
ernailu uvedenom v zmluve Objednávateľovi prístupové údaje k redakčnému systému webove] stránky. Po riadnom
odovzdaní webove] stránky Objednávateľovi, sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť za webovú stránku.

ČI.7
Prechod vlastníctva a Autorské práva

7.1 Uhradením ceny za webovú stránku Objednávateľ získa k odovzdanej web ovej stránke právo webovú stránku
užívať, ale nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Zhotoviteľa ho šíriť
a/alebo akokoľvek upravovať zdrojové kedy
b/alebo ho vystavovať či použiť na vytvorenie inej.webové] stránky, či už sám alebo prostredníctvom tretích osôb.

7.2 Zhotoviteľ si vyhradzuje k jednotlivým častiam vytvorenej webovej stránky autorské práva, podľa autorského
zákona.

7.3 Objednávateľ zaplatením celej cenv za webovú stránku nadobudne výlučné právo použivať ju ako internetovú
stránku. Akékoľvek iné použitie webovej strán kValebo jeho časti podlieha písomnému súhlasu Zhotoviteľa, pričom
za každé takto odsúhlasené použitie má Zhotoviteľ nárok na primeranú odmenu.

7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že neucleli súhlas na použitie webovej stránkv eíebo jej časti tretím osobám bez písomného
súhlas» Objednávateľa.

ČI,8
Záverečné ustanovenia

8.1 Právne pomer'{ touto ZMLUVOUneupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a inych príslušn'fch
právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Ak je niektoré ustanovenie tejto ZMLUVYneplatné alebo sa
takým stane, nemá to vplyv na ostatné ustanovenia DvlLUVY. Namiesto takéhoto ustanovenia sa použije
ustanovenie platných právnych predpisov zodpovedajúce účelu tejto ZMLUVY,ktoré nahradí neplatné ustanovenie.

8.2 Zrnenv a dodatky k tejto ZMLUVEmusia byť uzatvorené v písomnej forme.
8.3 Táto ZMLUVAjevyhotovená v 2 rovnopisoch.
8.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto ZMLUVUuzatvorili vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne

nevýhodnvch podmienok) pred podpisom si ju prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju podpísali.
8.5 Zmluvné strany sa dohodli, že ZfvlLUVAsa stáva platnou a účinnou okamihom jej podpisu oboma Zmluvnými

stranami.

ČI,9
Rozhodcovská doložka

Zmluvné strany sa v zmysle § 3 a § 4 ods.l zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v zneni neskorších
právnych predpisov dohodli, ze všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi vzniknú z tejto zmluvy alebo lf

súvislosti s ňou, vrátane sporov o jej platnost, výklad alebo zrušenie, sa budú prejednávet a rozhodovať v rozhcdcovskom
konaní pred Arbitrážnym súdom - stálym rozhodcovským súdom zriadenom pri obchodnej spoločnosti Arbitrážny dom a.s.,
so sídlom ČSA24, 974 01 Banská Bystrica, IČO:36756202, zapisanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel: Sa, vložka č. 887/5, a to za podmienok a podľa pravidiel vymedzených Štatútom Arbitrážneho súdu a Rokovacím
poriadkom Arbitrážneho súdu. Spor je oorévnený rozhodnúť jediný rozhodca, ktorého je oprávnené menovať Predsedníctvo
Arbitrážneho súdu. Strany sa zaväzujú podrobiť rozhodnutiu tohto súdu a Jeho rozhodnutie bude pre strany konečné,
záväzné a vykonateJ'né.

V obcí Štítnik dňa 8.03.2013

ZAKLArH~'A ŠNOLA
049 32 ŠTíTNIK
ru.. 058/793 1330
IČO: 35 543 604

~W

webex media, s.r,o.
Trieda SN~'48/A, 04001 Košice

Prevádzka: Dunaiská 12, 040 11 Košice
IC~'O:36 815 365

IČ OPH: SK202242fl36A

Objednávateľ

3z3 12.3.2013 10:05



zsstitnik-priloha-k-zmluve.pdf https://mail.telekom.skluwc/webmail/attachlzsstitnik-priloha-k-zmlu ...

PRílOHA Č. 1 K ZMLUVE O VYTVORENí WEBOVEJ STRÁNKY A WEBHOSTINGU

Webstránka bude zahŕňať:

x Grafické spracovanie wbestránky
x Redakčný systém [íotogalérie, dokumenty na
stiahnutie, novinky, bežná statická podstrana)
x Jednoduchý kontaktný formulár
x Vyhl'adávanie s pomocou google nástroja

x Mapa stránok
x Anketa
x RSS
c Iné .

Obsahová časť webstránkv:

x doplnenie zo starej webstránky (1:1) jod 9.2012j- http://zsstitnik.ocu.sk/ .
o časť materiálov bude dodaná - v rozsahu materiálov zo starej webstránky (v termíne a podľa termínu uvedeného v
zmluve)
c inak .
Webstránka v dobe zhotovenie spíiíať všetky štandardy, ktoré musia sp(ňať povinne oficiálne webové sídla miest a obd {ďalej aj len
"štandardy"") v zmysle v';ínosu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8.septembra 2008 Č. Mf!013261!2008-132 o štandardoch
pre informačné systémy verejnej správy (ďalej aj len "výnos") a jeho zmien a spresnení lf ďalšieh obdobiach.

Bližšiešpecifikácie:

V obci Jovsa dňa 1.03.2013

Objednávateľ

webex r1ec!i2. s.r,o.
Trieda SNP 48/A, 04Ó 01 Košice

Prevádzka: qunajská 12, 04D 1í t(ošic{;)
leo: 36 815 365iir~"2""~.. ··..···..Vr..········· ··..·..·······..·
Zhotoviteľ

ZA~.ä{L1Uv~~ Sn:OUi
049 32 ŠTíTNIK

Td.; 058/793 1330
IČO: 35 543 604

...............(b4~~ .
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