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Zmluva o dielo č. 01/WEB/2021 

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1999 Zb. („Obchodný zákonník“) v platnom znení  
a Zákona 185/2015 Z.z. („Autorský zákon) v znení neskorších predpisov 

 

Zhotoviteľ:   Webfinity, s.r.o. 

    so sídlom v SR, E. Adyho 3, 941 10 Tvrdošovce 
   Štatutárny orgán: Július Szarka, konateľ 

    zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka: 28292/N 

    bankové spojenie: FIO banka, a. s. , pobočka zahraničnej banky,  
   IBAN: SK2183300000002900311743, BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX 

   IČO:  46012273 

   DIČ: 2023182381 

   neplatca DPH 
   e-mail: julius@szarka.sk 

   ZI: 5000 €, SP: 5000 € 

   (ďalej ako „Zhotoviteľ“) 

a 

Objednávateľ:   Obec Semerovo 

    IČO: 00309257 

    DIČ: 2021060778 

    so sídlom v SR, č. 345, 941 32 Semerovo 

    e-mail: starosta@semerovo.sk 

    Štatutárny orgán: Mgr. Milan Mikulec, starosta 

    (ďalej ako „Objednávateľ“) 

 

I. 
Všeobecné ustanovenia 

1.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa bez meškania 
oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomí, že 
pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov 
vzniknúť. 

1.2 Webové sídlo vytvorené Zhotoviteľom na základe tejto zmluvy je zhotovené na základe redakčného systému 
umožňujúceho celkovú redakčnú činnosť a editáciu tohto webového sídla Objednávateľom, a to na bežnej úrovni bez 
nároku na špecifické softvérové vybavenie na strane Objednávateľa.  

1.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že spĺňa podmienky a požiadavky na vyhotovenie predmetu zmluvy stanoveného podľa článku II 
tejto zmluvy. 

1.4 Objednávateľ prehlasuje, že je oprávnený túto zmluvu uzatvoriť a riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté a je zodpovedný 
za obsah vyhotoveného webového sídla. 

 
II. 

Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom tejto zmluvy sú: 

 Odplatné vytvorenie grafického návrhu a štruktúry nového webového sídla (tiež „webové stránky“, „internetové stránky“, 
„internetová prezentácia“) a vytvorenie tohto webového sídla podľa špecifikácií definovaných v Prílohe č. 1, do zmluvne 
dohodnutého termínu, za podmienok stanovených touto zmluvou.  

2.2 Charakter a množstvo predmetu zmluvy: zabezpečenie grafického návrhu, vývoj, aplikácia a nastavenie softvéru 
(redakčného systému) a databázy slúžiacej na vykonanie predmetu zmluvy. Vytvorené webové sídlo bude oficiálnymi 
webovými stránkami obce Semerovo. Podkladmi pre vytvorenie sú časť aktuálneho obsahu webového sídla na adrese 
http://semerovo.eu/ ku dňu uzatvorenia zmluvy a spísané požiadavky Objednávateľa v prílohách tejto zmluvy. 

http://semerovo.eu/
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2.3 Predmetom zmluvy je aj školenie max. troch zamestnancov Objednávateľa na použitie redakčného systému s cieľom 
samostatného ovládania redakčného systému na úrovni bežných aktualizácií obsahu týmito osobami. Školenie prebehne 
v sídle Objednávateľa v trvaní max. 1 pracovného dňa. 

2.4 Zdrojový kód redakčného systému Zhotoviteľa, pomocou ktorého prevádzkuje webové sídlo, podlieha ochrane podľa 
príslušných ustanovení zákona č. 185/2015 Z.z.  („Autorský zákon“) v znení neskorších predpisov a predstavuje obchodné 
tajomstvo Zhotoviteľa. Zhotoviteľ nie je povinný poskytnúť tento zdrojový kód Objednávateľovi alebo tretím osobám. 
Zhotoviteľ ďalej nie je povinný poskytnúť súčinnosť pri spätnom inžinierstve alebo akejkoľvek analýze tohto redakčného 
systému. 

2.5 Predmetom tejto zmluvy je výlučne zhotovenie webového sídla Objednávateľa a nahratie nového webového obsahu na 
nové sídlo, nie zabezpečenie jeho prevádzky („hosting“, „webhosting“). Prevádzka zhotoveného webového sídla sa môže 
dohodnúť na základe osobitnej zmluvy o prevádzke webového sídla a poskytovaní ďalších hostingových služieb (napr. 
„mailhosting“), uzatvorenej medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom. 

2.6 Grafická podoba webového sídla bude založená na grafickom návrhu podľa špecifikácií definovaných v Prílohe č. 1, ktorý 
zabezpečí Zhotoviteľ. Objednávateľ môže poskytnúť inštrukcie a predstavy o grafickom návrhu, ktoré Zhotoviteľ je 
povinný v primeranej miere dodržať (v rámci možností použitého redakčného systému). V cene dohodnutej touto zmluvou 
je zahrnutý iba jeden grafický návrh webového sídla vyhotovený Zhotoviteľom. V prípade vypracovania ďalších grafických 
návrhov alebo podstatných úprav v už vyhotovenom grafickom návrhu na základe žiadosti Objednávateľa je Zhotoviteľ 
oprávnený Objednávateľovi vyúčtovať tieto ďalšie grafické návrhy alebo úpravy grafického návrhu vzhľadom na náročnosť 
vykonaných úkonov, ak sa Zhotoviteľ a Objednávateľ nedohodnú inak. 

2.7 Predmetom zmluvy sú funkcie a služby podľa prílohy č. 1.,  predmetom zmluvy nie sú dodatkové funkcie a služby (napr. 
export alebo import dát, aktualizácia obsahu), preklad textového obsahu stránok do iných jazykov, marketingové služby 
a pod. Tieto dodatkové služby môžu byť dohodnuté dodatkom k tejto zmluve alebo môžu byť predmetom samostatnej 
zmluvy.  

2.8 Vytvorené webové sídlo bude v maximálnej možnej miere umožňovať aplikovanie pravidiel prístupnosti pre informačné 
systémy verejnej správy a bude tiež vyhovovať pravidlám responzivity (čiže správneho zobrazenia na rôznych prenosných 
zariadeniach, napr. mobilných telefónoch). 

2.9 Webové sídlo v zmysle vyhlášky GDPR a zákonov v platnom znení bude obsahovať aj sekciu „Ochrana osobných údajov“. 
Obsah tejto sekciu bude zhodný s obsahom príslušnej sekcie aktuálne webovej stránky. 

2.10 Pôvodná webová stránka obce sa s cieľom archivovania uchová na adrese http://archiv-2020.semerovo.eu. Ostanú 
zachované aj doterajšie archívne stránky na adresách http://archivny-web.semerovo.eu/, 
http://fotogaleria.semerovo.eu/, http://zs.semerovo.eu/ a https://zs-archiv.semerovo.eu/. 

 
 

III. 
Vykonanie diela 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl. II tejto zmluvy s termínom začatia plnenia do 5 dní odo 
dňa podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. Termín ukončenia plnenia je do 50 pracovných dní od 
podpísania tejto zmluvy. 

3.2 Pri vykonávaní diela postupuje Zhotoviteľ v súlade s pokynmi Objednávateľa. 
3.3 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu Objednávateľ neposkytol potrebnú súčinnosť. 
3.4 Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanej veci prechádza na Objednávateľa  odovzdaním predmetu diela. 
3.5 Odovzdanie predmetu zmluvy Objednávateľovi prebehne prostredníctvom internetu tak, že Zhotoviteľ vyhotovené a 

dokončené webové sídlo sprevádzkuje na hostingu Objednávateľa a sprístupní ju cez internetovú doménu určenú 
Objednávateľom. Následne Zhotoviteľ Objednávateľa prostredníctvom emailu upovedomí o sprevádzkovaní webového 
sídla (predmetu zmluvy), odovzdá Objednávateľovi prístupové kódy k redakčnému systému (ak to Objednávateľ vyžaduje). 
Za riadne odovzdanie predmetu zmluvy Objednávateľovi sa považuje okamih, kedy bude Objednávateľovi Zhotoviteľom 
zaslané upovedomenie o sprevádzkovaní webového sídla na hostingu  Objednávateľa spolu s prístupovými kódmi (ak ich 
Objednávateľ vyžaduje) mailom ma mailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo inú, Objednávateľom písomne 
oznámenú mailovú adresu. Ak je webové sídlo sprevádzkované na serveri alebo hostingu Objednávateľa, tento server 
alebo hosting musí spĺňať technické požiadavky na správne fungovanie použitého redakčného systému a iných použitých 
softvérových komponentov. 

3.6 Na tvorbu predmetu zmluvy sa používajú overené a otestované softvérové produkty, ktoré sú na tento účel odladené. 
Softvér e-shopu je v dobe vytvárania e-shopu zabezpečený proti bezpečnostným hrozbám, čo však nevylučuje, že to tak 
bude aj budúcnosti. 

 
IV. 

Práva a povinnosti Objednávateľa 
4.1 Objednávateľ je povinný riadne a včas dodať Zhotoviteľovi podklady k vyhotoveniu diela v digitálnej alebo analógovej 

(papierovej) podobe. Objednávateľ za zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi všetku súčinnosť potrebnú na bezproblémové 

http://archiv-2020.semerovo.eu/
http://archivny-web.semerovo.eu/
http://fotogaleria.semerovo.eu/
http://zs.semerovo.eu/
https://zs-archiv.semerovo.eu/
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zhotovenie predmetu zmluvy, najmä je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť včas a v požadovanej kvalite podklady, ktoré sú 
potrebné pri zhotovení predmetu zmluvy (napr. grafické vyobrazenie loga, fotografie, texty, audio- a videonahrávky). 

4.2 Objednávateľ je povinný vykonané dielo riadne prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi za vykonanie diela cenu dohodnutú v 
článku VI. tejto zmluvy. 

4.3 Objednávateľ sa nezaväzuje na obnovovanie (aktualizáciu) webového sídla Zhotoviteľom, táto možnosť je dobrovoľná. 
Objednávateľ si môže obnovovať stránky webového sídla aj vo vlastnej réžii. 

 
 

 
V. 

Povinnosti Zhotoviteľa 
5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa tejto zmluvy. 
5.2 Zhotoviteľ si vyhradzuje právo vykonať dielo ešte pred dobou dojednanou v tejto zmluve. 
5.3 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom predmete zmluvy až do riadneho odovzdania Objednávateľovi. 

Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy až do úplného zaplatenia dohodnutej ceny Objednávateľom. 
5.4 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi na jeho žiadosť doklady a informácie (prihlasovacie heslá a pod.), ktoré 

sa vzťahujú k odovzdanému dielu a ktoré sú potrebné na jeho užívanie. 
5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje umiestniť predmet zmluvy na hosting Objednávateľa a sprístupniť ho cez internetovú doménu 

určenú Objednávateľom. V rámci ďalšej prevádzky („ostrá prevádzka“) sa Zhotoviteľ zaväzuje umožniť Objednávateľovi 
prístup k webovému sídlu cez doménu, ktorú určí Objednávateľ, ku ktorej má objednávateľ užívacie právo. Rezervácia 
novej domény alebo zmena jej majiteľa alebo registrátora alebo iná administrácia domény alebo hostingu môžu byť 
predmetom dodatku k tejto zmluve. 

5.6 Zhotoviteľ je po odovzdaní diela povinný odstrániť všetky skúšobné, testovacie a prechodné verzie diela. 
5.7 Zhotoviteľ prehlasuje, že dielo nerozšíril a nerozšíri pred ani po jeho odovzdaní Objednávateľovi. 
5.8 Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o prípadných dôverných informáciách, najmä však prístupových heslách 

Objednávateľa, ku ktorým sa dostal počas práce na diele. 
 

VI. 
Cena a jej splatnosť 

6.1 Cena za vytvorenie predmetu zmluvy je určená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán nasledovne: 1 200,– € 
(slovom: jedentisícsto EUR), ktorá zahŕňa aj prenos aktuálneho obsahu na archívnu webovú stránku. Zhotoviteľ nie je 
platcom DPH. 

6.2 Zhotoviteľ je oprávnený zvýšiť dohodnutú cenu o sumu, ktorá nevyhnutne prevýši náklady účelne vynaložené 
Zhotoviteľom, v prípade ďalších, vopred nedohodnutých požiadaviek v Prílohách č. 1 a 2. Objednávateľ sa zaväzuje takéto 
zvýšenie ceny písomne potvrdiť. 

6.3 Objednávateľ sa zaväzuje riadne uhradiť Zhotoviteľovi cenu za dielo podľa faktúry vystavenej Zhotoviteľom so splatnosťou 
14 dní. 

 
 

VII. 
Záručná doba 

7.1 Záručná doba začína odovzdaním diela a končí uplynutím jedného roka od odovzdania diela. 
 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych podkladov poskytnutých 

Objednávateľom pri tvorbe objednávky diela. 
7.2 Záruka za nevzťahuje na skutočnosti, ktoré súvisia s úmyselným záškodníctvom, kybernetickými útokmi („hacking“) 

a s vopred nepredvídateľnými chybami spôsobenými budúcim technologickým vývojom alebo nekompatibilitou. 
7.3 Záručná doba končí okamžite, ak sú Objednávateľovi na jeho žiadosť sprístupnené prístupové údaje redakčného systému 

na úrovni administrátorského prístupu alebo keď sú prístupné prístupové údaje (napr. z dôvodu manažmentu 
webhostingu) na úrovni súborového systému hostingu („ftp“, „sftp“ a pod.)  a Objednávateľ s ich použitím narušil integritu 
súborov, zmenil súbory redakčného systému alebo ich podrobil spätnému inžinierstvu. 

7.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym používaním predmetu tejto zmluvy alebo poškodením predmetu 
zmluvy Objednávateľom. 

7.5 Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v primeranom čase od ich písomného 
oznámenia Objednávateľom. 

7.6 Za odstránenie vád, ktoré nevznikli zavinením zhotoviteľa, alebo za dodatočné práce podľa pokynov Objednávateľa 
(aktualizácia) bude zhotoviteľ účtovať poplatky počas záručnej doby nasledovne: poplatok 11 EUR za každú hodinu začatej 
práce. Podobné poplatky po uplynutí záručnej doby môžu byť predmetom dodatku k tejto zmluve alebo samostatnej 
zmluvy. 
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VIII. 

Záverečné ustanovenia 
8.1 V prípade, že sa niektorá zo zmluvných strán dostane do omeškania s plnením svojich povinností vyplývajúcich z tejto 

zmluvy, a toto svoje omeškanie neodstráni ani v primeranej lehote po písomnej výzve druhej zmluvnej strany, má druhá 
zmluvná strana právo od tejto zmluvy odstúpiť. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy zo strany Zhotoviteľa pre porušenie 
povinností Objednávateľom je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi časť (hoci aj nedokončeného) diela, ktorú 
Zhotoviteľ na základe tejto zmluvy zhotovil do termínu jej ukončenia odstúpením. Odstúpenie musí byť urobené 
v písomnej forme a doručené zmluvnej strane, ktorej je adresované. Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom 
po dni jeho doručenia. 

8.2 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia slovenským právnym poriadkom, najmä príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a Autorského zákona, prípadne ďalšími právnymi predpismi. 

8.3 Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia byť podpísané oboma 
zmluvnými stranami. 

8.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami, účinnosť nadobúda deň po zverejnení zmluvy na 
webovom sídle Objednávateľa. 

8.5. Pri plnení tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia prednostne jej ustanoveniami.  
8.6 Akékoľvek dohody, zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, ak sú vyhotovené 

písomne ako dodatok k nej a sú podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.  
8.7 Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán jedno vyhotovenie. 
8.7 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, 

zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 
8.8 Táto zmluva je v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám a zákona o informáciách povinne zverejňovanou 

zmluvou. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Za zverejnenie zmluvy zodpovedá 
Objednávateľ a Zhotoviteľ s jej zverejnením súhlasí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zhotoviteľ       Objednávateľ 
 
        
Július Szarka       Mgr. Milan Mikulec,  
konateľ spoločnosti Webfinity, s.r.o.    starosta Obce Semerovo 
 
 
 
 
 
.........................................................................................................   ......................................................................................................... 

 
 
 
v Tvrdošovciach, dňa 1.3.2021     v Semerove,  dňa 1.3.2021 
 

 
                                                                  

 
 
 


