
Zmluva o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb
uzatvorená

v súlade s ustanovením § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodnélro zákonníkav znení neskorších
predpisov

a

Licenčná zmluva
uzatvorená

v súlade s ustanovením § 65 a nasl. zákona č, 185/20l5 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších
predpisov

medzi zmluvnÝmi stranami:
ZHOTOVITEL:

Otlchodné meno: Alphabet partner s.r.o.
Sídlo: Strojárenská 3426111C, 040 0l Košice, Slovenská republika
Ičo: 52 436 411

DIČ: Z12 l04 0570
E-mail: info@obecnyweb.sk

Číslo účtu: L567516002/1111, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a,s.

IBAN: SK29 111l000000l56751 6002
BIC/SWIF'T: LINCRSKBX

Štututároy zástupca: lng. Ján Konečný, konatel'

Zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I v oddiely: Sro, vo vložke číslo: 46644lY
(ďalej len,,zhotovitel"o)

OBJEDNÁVATEL:
Názov/Obchodné meno: Obec Svinica

Sídlo: Svinica 282, a44 45 Svinica
lčo: 0032476l
DIč: 2021245050

E-mail:
Tel.: 09t)S 443 52'

číslo účtu,
IBAN: SK54 5600 0000 0004 1566 4001

BIC/SWIFT:
Štatutárny zástupca; Ing. Lubomír Šimko - starosta obce

Vybavuje: Ing. liubomír Šimko - starosta obce

(ďalej len,,objednávatel"')
zhotovitel'a objednávateť sa v ďalšom texte zmluvy spoločne označujú ako ,,zmluvné strany".



Zmluvné strany uzatvárajú zmluw podl'a ustanovenia § 269 ods.2 zákonač, 5131199l Zb. Obchodného zákonníka

v mení neskorších predpisov a podl'a ustanovenia § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení

neskorších predpisov v nasledovnom mení:

čt.l
Predmet zmluvy

I.1. Predmetomtejto zmluvy je úprava práv apovinností zmluvných strán súvisiacich so závázkom áotovitel'a
vy,tvoriť a odovzdať webové sídlo na doméne s názvom '\.vwrv.obecsvinica.sk" (d'alej len ,,dielo"), ktorá je vo

ýlučnom vlastníctve objednávatel'aazávázku objednávatel'a prevziať riadne a včas vytvorené dielo a zaplatit'za
jeho vytvorenie azaposkytnutú licenciu cenu dohodnutú v tejto zmluve,
I.2. Zhotovitel" sa zaván$e vytvoriť dielo podl'a požiadaviek objednávateťa a po jeho riadnom odovzdaní do
rutinnej prevádzky ho na základe tejto zmluvy apožiadaviek objednávatel'a aj ďalej prevádzkovať formou
poskytovania webhostingol}ch služieb vtechnickej a obsahovej špecifikácii, ktoráje určená v prílohe č.1, ktorá
je neoddelitel'nou súčastbu tejto zmluvy.
I.3. Zhotovitel prevádza na objednávatel'a rnýhradné právo použivať dielo uvedené v odseku 1 tejto zmluvy po
celú dobu, na ktoru je táto zmluva uzatvorená, a to v rozsahu a spósobom:
a) zaradením do akéhokol'vek súborného diela,
b) spojením s akýmikol'vek inými dielami,
c) prenesením na akékol'vek iné nosiče,
d) vyhotovením rozmnoženín,
e) verejným rozširovaním rozmnožením akýmkol'vek spósobom,
f) verejným spdstupňovaním prostredníctvom www stránok, elektronickej pošty.
I.4. Grafický návrh diela a grafické prvky stránky použité pri tvorbe grafického návrhu a samotného diela sú
dodané zo strany zhotoviteťa a objednávatel' zane nenesie zodpovednosť, Tieto grafické prvky móže objednávateť
použiť len na účely webovej prezentácie. Za graťtcké prvky doplnené na web stránku zo strany objednávatel'a
nenesie zodpovednosť zhotovitel'.
I.5. Poskytovatel', teda zhotovitel', je povinný podl'a podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečiť plnú
funkčnosť diela ajeho riadnu prevádzku a poskytovať podporu a servisné služby súvisiace s prevádzkou diela
a to poskytovať nasledovné:
a) podporu a servisné služby k dielu v rámci ročného paušálu,
b) sprostredkované webhostingové služby, ktoqých súčasťou je zabezpečenie nepretržitého prístupu verejnosti k
dielu a zabezpečeniejeho dostupnosti pre verejnosť bez časového obmedzenia,
c) vzdialenú telefonickú podporu a servisné služby k dielu nad rámec mesačného paušálu.
Súčasťou poskytovaných služeb je bezplatná e-mailová a telefonická podpora pri práci s redakčným systémom.

čl rt
Definícia pojmov

II.1. ,,Webové sídlo" je softvérové dielo slúžiace na publikovanie informácií objednávatel'a v sieti Internet na
určenej doméne vo fotme HTML dokumentov, PHP dokumentov a pripojených súborov, skriptov a grafrckých
dát. Ak je uvedenó ,,webová stránka", rozumie sa v závislosti od kontextu aj systém logicky spojených webových
stránok, tj. webové sídlo alebo jeho čast'.
II.2. ,,Programová časť diela'o je súbor počítačoqých programov umožňujúci publikovanie obsahu webovej
stránky. S používatel'ského hl'adiska sa programová časť webovej stránky skladá z redakčného systému a
príslušných modulov.
II.3. ,,Graficlcí čast'diela" alebo grafic§ dizajn znamená v},tvorenie a implementácia jedinečného grafického
vzhl'adu weborných stránok.
II.4. ,,Obsah diela" je súbor informácií publikovaných na webovom sídle, ktoré sú nezávislé od programovej časti
webovej stránky,
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ILS. ,,Dielo.' je oficiálne webové sídlo objednávateťa vltvorená podl'a tejto zmluvy. Programovú Časť diela vlastní

zhotovitel" a udel'uje na ňu objednávatel'ovi licenciu podl'a ustanovení tejto zmluvy, Obsah diela vlastní

objednávateť.
II_6. ,,Vývoj diela" mamená návrh a implementácia programovej časti webového sídla v kvalite poŽadovanej

objednávateťom a obsahujúceho aj grafické materiály, texty a súbory dodané objednávateťom. Vývoj dieia
nemamená naplňanie obsahu webovej stránky.
II.7. ,oUvodná prevádzka" znamená prevádzku úvodnej verzie diela s grafickým dizajnom za účelom testovania
funkčnosti diela a naplňania obsahu objednávateťom. Uvodná verzia diela móže obsahovať neúplné, mierne
odlišné alebo pridané funkčnosti oproti finálnej verzii za účelom ývoja, testovania a naplňania obsahu. Uvodná
verziadiela bude sprístupnená na doméne určenej zhotovitel'om, ktorá bude verejne pdstupná za účelom napíňania
obsahu objednávatel'om a prístup móže byt'chránený heslo, ak o to objednávateí požiada.
II.8. ,,Rutinná prevádzka" znamenáprevádzku diela na doméne www.obecsvinica.sk s plným sprístupnením na
Internete.
II.9. ,,Preberacím protokolomo' sa rozumie dokument o odovzdaní časti alebo celého diela, ktoď obsahuje popis
predmetu odovzdania a prebratiq pdpadné pripomienky alebo ,r,ýhrady a je podpísaný oboma zmluvnými
stranami. Ak zmluvná strana odmietne preberací protokol podpísať, musí druhej zmluvnej strane doručiť
písomnou formou dóvody odmietnutia"
[.10. ,,Odovzdanie diela" znamená sprístupnenie diela alebo jeho časti v sieti internet na určenej doméne, pričom
rozsah a forma spdstupneného diela alebo jeho časti je predmetom preberacieho protokolu,
II.1l,. ,,Prevádzkovaním diela" sa rozumie zabezpečenie správnej funkčnosti a pdstupnosti diela v sieti intemet
na určenej doméne.

čt. nI
Špecifitcácia diela a jeho odovzdanie

III.1. Dielo sa skladá z progíamovej a grafickej časti, ktorú vytvorí zhotovitel' a obsahu, ktory je vo vlastníctve
objednávateťa a kto4ý áotoviteť' umiestni na web sídlo podťa požiadaviek objednávatel'a. Technická a obsahová
špecifikácia diela je vymedzená v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteťnou súčasťou tejto zmlur.y.
IIL2. Zhotovitel' je povinný odovzdat' dielo objednávatel'ovi riadne a včas vykonané.
III.3. Riadne odovzdanie diela bude osvedčené písomným preberacím protokolom o odovzdaní aprevzatí diela.
ktorý podpíšu obe zmluvné strany po dodaní diela zo strany áotovitel'a. Preberací protokol bude obsahovať
prehlásenie objednávatel'4 že dielo prevzal.
II1.4. Za riadne vykonané dielo sa považuje dielo, vykonané v zmysle podmienok a v technickej a obsahovej
špecifikácii stanovenej touto zmluvou vrátane jej prílohy č. l, ktorá je neoddelitel'nou súčasťou tejto zmlt:lvy . Za
včasné vykonanie diela zmluvné strany považujú dielo vykonané tak, aby bolo dielo odovzdané najneskór v lehote
do l5 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami.
III.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo sa považuje zaodovzdané pri splnení súčasne všetlcých nasledovných
podmienok:
a) nainštalovaním webovej stránky na server klient4 príp. sprostredkovatel'a hostingq ktorého písomne oznámi
zhotovitel'ovi obj ednávatel',
b) odoslaním grafrk cez online úložisko na emailovú adresu objednávatel'4
c) predvedením fungovania Diela azaučením l zamestnancov objednávatel'a určených objednávatel'om k jeho
obsluhe a to v rozsahu ýučby minimálne l hodinu,
d) podpísaním preberacieho protokolu, ktoqý je objednávateť povinný podpísať do 7 dní odo dňa odovzdania diela
zo strany zhotovitel'a, a to s rlýhradami, alebo bez výhrad.
III.6. Miestom dodania diela je sídlo objednávatel'a Svinica 282,044 45 Svinica
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čt. tv
Práva a povinnosti objednávatel'a

IV.l. Objednávateťje oprávnený počas vytvárania diela upresňovať zhotovitel'ovi svoje požiadavky na dielo a na
jeho technické kritériá ale len v rámci podmienok uvedených v špecifikácii diela dohodnutej v prílohe č. 1 tejto
zmluvy - Speciťrkácia diela.
IV.2. Objednávateť má právo na kontrolu obsahovej, vizuálnej a funkčnej časti webovej stránky počas jej vývoja,
úvodnej prevádzky a rutinnej prevádzky.
IV.3. Objednávatel' má právo informovat' sa o priebežnom stave vytvárania diela, respektíve reklamovat' jeho
jednotlivé časti, ak nie sú v súlade s touto zmluvou alebo s prílohou č. 1 tejto zmluvy - Specifikácia diela.
IV.4. Obsah diela je vlastníctvom objednávatel'a, avšak programová agraťtcká časť diela je vlastníctvom
zhotoviteťa a objednávatel' je oprávnený s ním disponovať v zmysle licenčných podmienok uvedených v čl. WIl.
tejto zmluvy.
IV.S. Objednávatel' je povinný zap|atiť cenuza dielo vo v}ške a spósobom uvedeným v čl. Vil. tejto zmluvy,
IV.6. Objednávateť je povinný aktívne spolupracovať so zhotovitel'om počas úvodnej prevádzky najmá kontrolou
funkčnej časti diela a bezodkladným nahlasovaním zistených vád alebo neželaných funkčností Zhotoviteíovi.
IV.7. Objednávatel' sa zavázuje poskytnúť zhotoviteťovi všetky informácie potrebné pre riadne a včasné
zabezpeěenie vy.tvorenia diela vrátane podkladoqých materiálov (obrazový, zvukový alebo zvukovoobrazoqi
materiál, texty, popisky, obrrázky, programy, alebo prezenácte) v zodpovedajúcej kvalite podťa potrieb
zhotovitel'a a v čo možro najkratšom čase.
IV.8. Objednávatel'je zodpovedný za naplnenie obsahu diela počas úvodnej prevádzky a za obsah diela v rutinnej
prevádzke.
IV.9. Objednávatel' je povinný dodať ďalšie materiály a informácie súvisiace s vyhotovenim diel4 zmluvy s

tretími osobami vplývajúce na práce na diele (napr. informácie o aktuálnom webhostingu a pod.),
IV.10. Objednávatel' je povinný reagovať mvýzvy k spolupráci áotovitel'a, a to v najkratšom technicky možnom
čase.

čt. v
Práva a povinnosti zhotovitel'a

V.1. Zhotovitel" má právo na zaplatenie ceny za dielo podťa článku VII..
Y.2. Zhoíoviteť je oprávnený a povinný písomne upozorniť objednávatel'a na nevhodné poáadavky počas
vytvárania die14 ktoré nie sú v súlade s parametrami uvedenými v objednávke.
V.3. Zhotovitel" je povinný vyhotoviť a odovzdať dielo v kvalite zodpovedajúcej účelu objednávky, príslušným
právnym predpisorna záván,týmnormám podl'a špecifikácie dohodnutej v pdlohe č. 1 tejto zmluvy - Špecifikácia
diela" ktorá je neoddeliteťnou súčasťou tejto zmluvy.
Y.4. Zhotovitel" je povinný pri vývoji diela použť prvotné údaje, ktoré mu po podpise tejto zmluvy alebo na jeho
požiadanie poskl.tol a dodal objednávatel'.
V.5. Konečnáverzia diela bude zhotoviteťom dodaná objednávateťovi v čase dohodnutom podťa prílohy č, 1,

najneskór v čase uvedenom v odseku 4 ělánku III. tejto zmluvy.
V.6. V prípade ak áotovitel' pre vytvorenie diela použije iné diela iných autorov, je povinný zabezpečiť, aby
takýmto konaním nedošlo k neoprávnenému zásahu do akýchkol'vek práv tretích osób, a zároveň je povinný
zabezpečiť pre objednávateťa sublicenciu v prospech objednávatel'a, ato v rowrakom rozsahu ako poskytuje
zhotovitel'licenciu objednávatel'ovi v zmysle tejto zmluvy. V pdpade porušenia uvedenej povinnosti zodpovedá
áotoviteť za spósobenú škodu objednávatefovi, a to v celom rozsahu.
Y.7. Zhotovitel' sa zavázuje umožniť objednávateťovi kontrolu obsahovej, vizuálnej a funkěnej časti webovej
stránky počas jej vývoja" úvodnej prevádzky a rulinnej prevádzky.
V.8. Zhotovitef sa počas platnosti tejto zmluvy zav'áztle poskytovať objednávatel'ovi tieto služby:
- pravidelné aktualizácie CMS (systém na spráw webu)
- zaškolenie pracovníkov, ktorí budú s webom pracovať
- 24 - hodinová online podpora formou nápovedy
- webhosting
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- obnovenie dizajnu webu, aby napredoval spolu s aktuálnymi trendmi v oblasti
webor4ých stránok

- pravidelná údržba serverov
- raz ročne stretnutie predajcu/Ástupcu so zástupcom obce podl'a po vzájomnej dohode a určení termínu stretnutia,

každé d'alšie stretnutie v danom technickom roku nášho predajcu/zástupcu so ásfupcom obce za Úhradu poplatku

určeného v článku VII.
V.9. Zhotovitel' uzavretím tejto zmluvy dáva súhlas so zverejnením tejto zmluvy na webovom sídle objednávateťa

alebo v Centrálnom registri zmlúv, ktory vedie Urad vlády Slovenskej republiky.

čt. vt
Doba platnosti zmluvy

VI.l. Zhotovitel' sa zavázuje vytvoriť dielo a protokolárne ho odovzdat' v termíne urěenom po dohode
s objednávatel'om uvedenom v prílohe č. 1 tejto zmluvy, najneskór v čase uvedenom v odseku 4 článku lll. tejto

zmlur,y.
VI.2. Táto zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami, kedy nadobúda platnosť

a účinnosť, pokial'nie je účinnosť viazanánapovinnosť zverejnit'zmluvu v Centrálnom registri zmlÚv, ktorý vedie

Úrad vlády Slovenskej republiky.
VI.3. V prípade, že zm\uva je uzavretá s povinnou osobog pri korej je zíkonom ustanovená povinnosť

zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmluv, kto4ý vedie Urad vlády Slovenskej republiky, zmluva nadobúda

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákonač. 40l1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov,
VI.4. Zmluva je uzavtetá na dobu určitú v trvaní 5 (slovom piatich) rokov.

čt. vtr
Cena diela a platobné podmienky

V[.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za v},tvorenie diela a poskytnutie licencie podl'a článku l. odseku 3 tejto

zmluvy je 600,-€ s DPH (slovom: šesťsto).
VII.2. Zmluvné strany sa dohodli, že v cene za dielo sú zahmuté všetky náklady na vytvorenie diela v zmysle
predmetu tejto zmluvy, vrátane odplaty za udelenie licencie (súhlas na použitie diela) na dielo v zmysle autorských
práv.
VII.3. Rozpis jednotlirných položiek, ktoré spolu tvoria výslednú sumu ceny za dielo, je uvedený v prílohe č.2 k
tejto zmluve, ktorá je neoddelitel'nou súčastbu tejto zmluly.
VII.4. Cena za dielo bola určená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. l 8/l 996 Z. z. o cenách v zneni
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 8711996 Z. z,, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej

republiky č. 1811996 Z. z, o cenách v meni neskorších predpisov.
v[.5. Zmlwné strany sa dohodli, že cena za služby poskytnuté objednávatel'ovi zhotovitel'om Špecifikované v
článku V. odseku 8 tejto znluvy je 2a0,-€ s DPH (slovom: dvesto) zarok. Rokom sa rozumie technický rok, teda

dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov.
VII.6. Cena za d'alšie osobné stretnutie podl'a odseku 8 článku VI. Tejto zmluvy je 100,-€ s DPH (slovom: sto)

bez ohl'adu na dÍžku stretnutia predajcr.r/zástupcu zhotovitel'a s objednávateťom.
VII.7. Zmluvné strany sa dohodli, že podkladom pre zaplatenie ceny za dielo je faktúra podťa § 72 zákona č.

2zzl2a04 Z, z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktura musí obsahovať náleŽitosti
podl'a § 74 ods. 1 zákona č. ZZ2l2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov . V prípade, že

faktúra nebude obsahovať náležitosti podl'a vyššie uvedeného alebo faktúra nebude v súlade s predmetom zmluvy
objednávatel' má právo vrátiť zhotoviteťovi faktúru bez zaplatenia do termínu splatnosti na prepracovanie. Noqý
termín splatnosti faktúry začínaplynúť dňom doručenia opravenej, riadne vystavenej faktúry.
vII.8. Faktúru, ktorá bude obsahovať cenu diela. je zhotovitel'oprávnený vystaviť do 7 kalendámych dní od

odovzdania diela do rutinnej prevádzky, čo potvrdia obidve zmluvné strany na preberacom protokole svojím
podpisom.
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VII.9. Splatnosť faktúry zadieloje do 15 kalendárnych dní odo dňajej vystavenia. Faktúru vyhotovenú v dvoch
exemplároch zaŠle zhotoviteť' na adresu sídla objednávatel'a uvedenú v záhlavítejto zmluvy. Fakturovaná čiastka
sa povťuje za uhradenú dňom, v ktorom došlo k pripísaniu fakturovanej číastky na účet zhotoyitel'a
VII.10. Faktúru, ktorá bude obsahovať cenu za služby poskyŤnuté objednávatel'ovi zhotoviteťom špecifikované v
článku V. odseku 8 tejto zmluvy,je áotovitel'oprávnený lystavit'do 7 kalendárnych dní od odovzdania diela do
rutinnej prevádzky, čo potvrdia obidve zmluvné strany na preberacom protokole svojim podpisom, vopred
vprvom roku prevádzky. Y druhom roku prevádzky bude faktúra za predmetné služby vystavená do 7
kalendámych dní po začatí technického roka poskytovania qýchto služieb.
VII.ll. Splatnosť faktury zaslužby podťa odseku 7 tohto článku je do l 5 kalendámych dní odo dňa jej vystavenia.
Fakturu vyhotovenú v dvoch exemplároch zašle zhotovitel" na adresu sídla objednávatel'auvedenú v záhlavitejto
zmluvy. Fakturovaná čiastka sa považuje za uhradenú dňom, v ktorom došlo k pripísaniu fakturovanej čiastky na
účet zhotovitel'a.
VII.12. Dohodnuté služby sa fakturujú v ročných intervaloch vopred
VII.13. Ceny podl'a zmluly sú nemenné a pevné. Zmena dohodnutých cien je možná iba vájomnou dohodou
alebo v prípade výrazných zmienrozsahu predmetu zmluvy nad rámec článku L a článku V. odsek 8 tejto zmluvy
požadovaných objednávatel'om. Upravy ceny je možné riešiť len písomnými dodatkami k tejto zmluve.
VII.14. V prípade omeškania objednávatel'a s uhradením ceny, čí tň za dielo, alebo služby, je áotovitel'
oprávnený účtovať objednávateťovi zmluvný úroky z omeškania vo v}ške 0,030Á denne z ceny diela alebo služby
zakaždý deň omeškania.
VII.13. V cene diela sú zahrnuté aj pdpadné opravy a odstránenia vád diela počas úvodnej prevádzky ako aj v
záručnej dobe v trvaní 3 mesiacov odo dňa odovzdania do rutinnej prevádzky. Skr}té vady, ktoré nebudú zistené
počas úvodnej prevádzky, zhotovitel' odstráni počas záručnej doby, na áHade požiadavky objednávatel'a do 5

pracovných dní od nahlásenia vady. Za skryté vady sa nepovažujú vady alebo zmeny funkčnosti, ktoré sa
nevyskltovali počas úvodnej prevádzky a/alebo súvisia so zmenami a aktualizáciou infraštruktúry. Všetky
požiadavky bude objednávateť zasielať na kontaktn]ý email áotoviteťa a komunikovať prostredníctvom
mobilného kontaktu.
- Kontaktná osoba na strane zhotovitel'a je Michal Krigovs§, mobil: 0948 399 594, email:
kri govsky@obecnyweb. sk
- Kontaktná osoba na strane objednávatel'a je lng, I]ubomír Šimko, mobil: 0905 443 527, email:
starosta@obecsvinica. sk

čl vrrt
Autorské právo, Licenčná zmluva

VIn.l. Programová agraťlcká časť diela, tj. jednotlivé programové riešenia a grafické návrhy a aplikačné riešenia
sú duševným vlastníctvom zhotovitel'a a používajú ochranu podťa autorského ákona ak nie je uvedené inak.
VIII.2. Vlastníkom všetkých práv k obsahovej časti diela je objednávateť.
VIII.3. Zodpovednosť za právnu čistotu a dodržiavanie autorských práv a práv vyplývajúcich z duševného
vlastníctva materiálov obsahovej časti Diela nesie Objednávatel'.
VIII.4. Zhotoviteť udel'uje objednávatel'ovi súhlas na použitie diela v neobmedzenom rozsahu a na dobu neurčitú.
Táto licenciaje udelená ako nevýhradná.
VIil.S. Objednávatel' je oprávnený použiť dielo akýmkol'vek známym abežným použitím, a to iba nasledovnými
spósobmi:
a) verejným lystavením diela prostredníctvom siete intemet,
b) používaním diela objednávatel'om na obchodné účely, na poskytovanie informácii a reklamu.
VIII.6. Zhotovitel' vyhlasuje, že podl'a autorského zákona je oprávnený udeliť objednávatel'ovi licenciu.
Nepravdivosť tohto vyhlásenia zhotoviteťa zakladá povinnosť náhrady škody.
VIII.7. Dodané dielo alebo niektoré jeho časti móžu byt'dielom podl'a zákonaě. 18512015 Z. z. Agtorského zákona
v platnom mení (ďalej ako "Autorský zákon"), resp. móžu bý iným predmetom práva dušewého vlastníctva.
VIII.8. Odmena za licenciu je súčast'ou ceny za dielo.
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V[II.9. Objednávateť nie je oprávnený udelit' súhlas na použitie diela (licencia) tretej osobe; to sa netýka obsahovej
časti diela.

čl rx
Zodpovednasť za škodu

IX.l. Zhotoviteť nie je zodpovedný za obsah stránoh ani za pravdivosť a aktuálnost' informácií na nich
zobrazených, túto zodpovednosť nesie v plnom rozsahu objednávateť.
lX.2. Zhotovitel'nezodpovedáza škody vmiknuté a spósobené stratou alebo poškodením uložených dát.

čt. x
Odstrípenie od zmluvy

X.1. Zhotoviteť je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy ak:
a) objednávatel'dodá áotoviteťovi obrazový, zvukový, a|ebo zvukovoobrazo$ materiál, texty, popisky, obrázky,
progmmy, alebo prezentácie, ktoré majú by,t' použité na zhotovenie stránky, jej úpravu, zmenu, alebo dokončenie,
kloré svojím obsahom, grafickým spracovaním, alebo účelom na ktoý majú byt'použité porušujú právne predpisy
SR alebo platné medzinárodné predpisy, ktorymi je viazaná SR, alebo ktorých obsah, vyhotovenie, alebo uroveň
zobrazenia je v rozpore s dobrymi mravmi,
b) objednávatel'aj napriek predchádzajúcej písomnej vyzve porušuje ustanovenia tejto zmluvy,
X.2. Objednávateť je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak:
a) zhotovitel'riadne nevytvoril a neodovzdal dielo v stanovenej lehote podl'a tejto zmluvy,
b) zhotoviteť napriek predchádzajúcej písomnej výzve porušuje ustanovenia tejto zmluvy,

čl. xr
záverečné ustanovenia

XI.1. Vzájomné právne vďahy zmluvných stránzaložené touto zmluvou, ako aj ich právaa povinnosti sa sprawjú
touto zmluvou. Ak ich zmluva qýslovne neupravuje, spravujú sa príslušnými ustanoveniami právnych predpisov
platných a účinných v Slovenskej republike ku dňu podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami, najmá
príslušnými ustanoveniami ákonom č. 5I3/1991Zb. Obchodný ákonník v znení neskorších predpisov, zákonom
č. l 85/2015 Z. z. Auíorský zákon v znení neskorších predpisov.
XI.2. Táto zmluva predstavuje úplnú dohodu zmluwých strán o predmete tejto zmluvy auzaíváta sa v písomnej
forme.
XI.3. Ustanovenia tejto zmluvy sa móžu menit' len po vzájomnej dohode zmluvných strán a formou očíslovaných
písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami, inak sú neplatné. Písomné dodatky tvoria
neoddeliteťnú súčasť tejto zrrluvy.
XI.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnost' dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 4011964 Zb. Občiansky ákonník v mení neskoršich
predpisov a zákona č. 21112000 Z. z. o slobodnom prístupe k infonnáciám a o zmene a doplnení niektoqých
zákonov v znení neskorších predpisov,
XI.5. Zmluvné strany prehlasujú, že prípadné spory z tejto zmluvy sa budú snažiť prednostne riešiť dohodou,
prostredníctvom predchádzajúcich vzájomných rokovaní, a mimosúdne prostredníctvom mediácie.
XI.ó. Ak sa niektoré ustanoveniatejto znluvy (najmá ustanovenia o licenčných podmienkach) stanú celkom alebo
sčasti neplatnými alebo neuplatnitel'nými, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť ostatnýclr ustanovení tejto
zmluvy azmluvaje neplatná len v najužšom možnom a nutnom rozsahu. V takomto pdpade l;ú zmluvné strany
povinné nahradit'dotknuté ustanovenia novými, ktoré budú v čo najváčšej miere zodpovedať úrčelu sledovanému
dotknutými ustanoveniami tejto zmluvy. Zatýmto účelom sú zmluvné strany navzájom povinné poskytnúť si
potrebnú súčinnosť.
XI.1. Táto zmluva je vyhotovená v 2 (slovom dvoch) rovnopisoch, z ktoných každý má povahu originálu. Po
jednom rovnopise zmluvy dostane každázo zmluvných strán.
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XI.8. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni alebo pod nátlakom, pdpadne za

iných nev}hodných podmienok. Právny úkon zachytený v tejto zmluve je urobený v predpísanej forme. \
Ustanovenia tejto mrluvy si pozorne prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumitel'né. Na znak toho.
že obsahu zmluvy porozumeli, aže jď1 obsah zodpovedá ich slobodne, vážne, zrozumiteťne, jasne a určito
prej avenej vól i, túto vl astnoručne podpísal i.
XI.9. Neoddelitel'nou súčastbu tejto zmluvy sú Prílohy:
- Pdloha č. 1 Technická a obsahová špecifikácia diel4
- Príloha č.2 Cena za dielo.

Objednávateť: Zhotoviteť:

Vo Svinici, dňa 12.05.202a Vo Svinici, dňa 12.05.2020
:" :;,. ..,i ":.a,- .,.;.],,,'!.*

Meno a priezvisko: Ing. ťubomír Šimko Meno a priezvišťo: Michal KňgovšÉý
Funkcia: Starosta obce Funkcia: Konatel'
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