
ZMLUVA ČÍSLO MC15102021 - 003 O VYTVORENÍ WEBSTRÁNKY, DOMÉNY A WEBHOSTINGU 
Uzatvorená podľa ust. § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka 

 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
1. DODÁVATEĽ: 
Obchodné meno: webex.digital s.r.o 
Sídlo: Ostrovského 2, 040 01 Košice 
Korešpondenčná adresa: Ostrovského 2, 040 01 Košice 
IČO: 48 329 461     DIČ: 2120142167 
IČ DPH: SK2120142167 
Zápis: Obchodný register OS Košice I, oddiel Sro, vložka č. 
38028/V 
Číslo účtu/kód: 2942010973/1100 
Tel. (kancelária): 0918 699 666 
E-mail:  kancelaria@webex.sk 
Sprostredkovateľ:  Mária  Černaiová 
Mobil:  0905456761 
E-mail:  info@ocu.sk 
(v texte aj ako „Webex“) 

2. OBJEDNÁVETEĽ: 
Obchodné meno: Obec Štefanovce 
Sídlo: Obecný úrad č. 14, 082 35 Štefanovce 
Korešpondenčná adresa: Obec Štefanovce, OcÚ č. 14, 082 35 
IČO: 00327841       DIČ: 2020548200 
IČ DPH: --- 
Zápis:  --- 
Tel.:   +421 51 779 51 34 
E-mail:  stefanovce.po@gmail.com 
Vybavuje: Ing. František Kolarčík 
Mobil.: 0918 462 363  E-mail: stefanovce.po@gmail.com 
(v texte aj ako „Objednávateľ“) 

 

 

 

Zmluvné strany uzatvárajú v zmysle ust. § 262 ods. 1 a nasl. zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka, túto zmluvu 
o vytvorení webovej stránky, domény a webhostingu (ďalej len „Zmluva“). 
 

Čl. 1 
Predmet zmluvy 

1.1  Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom zmluvy je vytvorenie:   
x  webstránky  Štefanovce  v rozsahu dodaných materiálov, podľa lehôt dohodnutých v Čl. 2.  
x domény, webhostingu,  telefonická a e-mailová podpora, možnosť povinného zverejňovania podľa štandardov, e-
mailové schránky ako napr. starosta@obec.sk, podatelna@obec.sk, doména vo formáte www.nazovobce.sk 
Webstránka bude daná do prevádzky na adrese (doméne): www.stefanovce.sk 
Doména/u:              x   existuje               □  je potrebné registrovať           x je potrebné zmeniť registrátora 

 
Webstránka bude zahŕňať: 

 x  Grafické spracovanie webstránky vo farbách loga/erbu obce 
 x Redakčný systém (fotogalérie, dokumenty na stiahnutie, novinky, bežná statická podstrana) 
 x Jednoduchý kontaktný formulár 
 x Vyhľadávanie s pomocou google nástroja 
 x Mapa stránok 
 □  Anketa 
 x RSS 
 x  Iné  SSL certifikát v cene 50€ / ročne ( zabezpečenie web sídla) 

Obsahová časť webstránky: 
x doplnenie štruktúry podľa starej webstránky  www.stefanovce.ocu.sk 
□ časť materiálov bude dodaná – v rozsahu materiálov zo starej webstránky (v termíne a podľa termínu uvedeného v 
zmluve) 
□ doplnenie obsahu Objednávateľom 

Bližšie špecifikácie: 

Verzia Activ 3, kompletné preklopenie obsahu  okrem dokumentov a povinných zverejňovaní tam preklápame len 
posledných 5 rokov teda od 2016-2021,  menu podľa štandardov + z aktuálnej web stránky, farby podľa erbu, obec pošle 
letecký záber, dopracovať cookies, podstranu ochrana osobných údajov – presmerovať na osobnyudaj.sk 
Poslať prístupové údaje po vytvorení mailových adries  starosta@stefanovce.sk, podatelna@stefanovce.sk 
                                                                                                         
 
                                                                                                            Čl. 2 

Lehoty 
2.1 Objednávateľ sa zaväzuje: 

- dodať všetky podkladové materiály na zhotovenie webstránky a doplnenie obsahovej časti webstránky: do 5 
pracovných dní podpísania objednávky (štruktúra webstránky, text v doc., obrázky v jpg. prípadne gif., bmp.). 

2.2 V prípade ak Objednávateľ  nedodal Dodávateľovi potrebné materiály, ktoré sa zaviazal dodať v lehotách 
uvedených v Čl. 2 ods. 2.1, má sa za to, že Dodávateľ má použiť na vytvorenie objednanej webstránky jemu 
dostupné materiály. 
Dodávateľ sa zaväzuje vyhotoviť: 
- webstránku s redakčným systémom prispôsobenú farbám obecného erbu: do 10 pracovných dní od dodania 
kompletných podkladových materiálov pre zhotovenie webstránky. 
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- doplniť podkladový materiál do obsahu webstránky: do 10 pracovných dní od vytvorenia redakčného systému (v 
zmysle podmienok dohodnutých v Čl. 1). 

 
Čl. 3 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
3.1 Práva a povinnosti Dodávateľa: 
3.1.1 Dodávateľ je povinný vložiť text, obrázky a iné zdroje informácií v kvalite a množstve, ktoré existuje na pôvodnej 

webstránke/ktoré mu dodal Objednávateľ do termínu dohodnutého v Čl.2 ods.2.1. Pokiaľ sú fotografie a súbory 
príliš veľké, Dodávateľ si vyhradzuje právo prispôsobiť materiál pre použitie na webstránke.  

3.1.2 Dodávateľ je povinný dodržať všetky lehoty uvedené v tejto zmluve.  
3.1.3      Dodávateľ si vyhradzuje právo umiestniť na internetovú aplikáciu aktívny kontakt na spoločnosť Webex, resp. inú 

upútavku v rámci jednej vety v dolnej časti webstránky súvisiacej s tvorcom aplikácie.  
3.1.4 Dodávateľ upovedomí Objednávateľa o skončení tvorby aplikácie e-mailom (vyššie uvedený kontakt), prípadne 

telefonicky. 
3.1.5 Dodávateľ má právo na obdŕžanie úhrady plnej ceny za webstránku, dohodnutej v Čl. 4 ods. 4.1. 
3.2  Práva a povinnosti Objednávateľa 
3.2.1 Objednávateľ má povinnosť bez zbytočného odkladu poskytnúť Dodávateľovi logo/erb obce a materiál ktorý má 

byť predmetom uverejnenia webstránke v elektronickej forme v zodpovedajúcej vopred dohodnutej kvalite, 
v lehotách uvedených v Čl. 2 ods. 2.1, v opačnom prípade tieto údaje Dodávateľ nie je povinný akceptovať a 
spracovať. V prípade, že Objednávateľ nemá možnosť súbory na aktualizáciu údajov dodať v elektronickej podobe 
súhlasí s vyúčtovaním spracovania materiálu podľa platného cenníka.  

3.2.2 Objednávateľ má povinnosť spracovať a dodať Dodávateľovi podklady na grafické spracovanie webstránky, 
prípadne doplnenie webstránky do lehôt dohodnutých v Čl. 2 ods. 2.1, a podľa podmienok uvedených tejto 
Zmluve.  

3.2.3 Objednávateľ má povinnosť reagovať na e-mailové, prípadne telefonické výzvy k spolupráci od Dodávateľa, a to do 
3 pracovných dní. Po nedodržaní lehoty si Dodávateľ vyhradzuje právo na predlženie lehoty na vytvorenie 
predmetnej webstránky, uvedenej v Čl. 2 ods.2.1.  

3.2.4 Objednávateľ je povinný písomnou formou, alebo e-mailom požiadať o zmeny alebo úpravy, ktoré majú byť 
vykonané na webstránke Objednávateľa. Iná forma nebude akceptovaná.  

3.2.5 Po odovzdaní webovej 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 Dodávateľa. 

3.2.6 Objednávateľ je povinný prijať vyhotovenú webstránku a uhradiť dohodnutú cenu webstránky. 
 

Čl. 4 
Cena za predmet zmluvy, ostatné platobné podmienky, odovzdanie webstránky 

4.1 Cena webovej stránky je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách a to vo 
výške: 

                x  Webstránka Obce                              cena:   590,-    bez DPH     708 ,- s DPH 
         Jednorazovú platbu rozdeliť na 7 splátok po sebe idúce mesiac : október 2021 – 102€ s dph,  
          November 2021 - 101€   s dph, december 2021 – 101€ s dph, január 2022- 101€ sdph, február 2022 – 101€ s dph,  
          marec 2022- 101€ s dph , apríl 2022 -101€ s dph 

□  Doplnkové služby                                                                         cena:           bez DPH         s DPH 
□  Spolu                                                                                            cena:          bez DPH       s DPH 
x  Doména, webhosting,  telefonická a e-mailová podpora, možnosť povinného zverejňovania podľa štandardov, 
 e-mailové schránky ako napr. starosta@obec.sk, podatelna@obec.sk, doména vo formáte www.nazovobce.sk 

             cena:   60.-          bez DPH    72,-       s DPH/ročne 
x Dopracovanie SSL certifikátu zabezpečenie (Lets encrypt):        cena:    50,-          bez DPH    60,-       s DPH/ročne 
 

4.2 Ostatné platobné podmienky 
Objednávateľ uhradí predmet Zmluvy uvedený v Čl.1 ods. 1.1  100 % z uvedenej ceny webovej stránky na základe 
faktúry na bankový účet Dodávateľa, prípadne hotovostnou platbou. Faktúra bude vystavená po odovzdaní 
ukončeného diela, so splatnosťou 10 dní od vystavenia faktúry. Ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, 
Dodávateľ si vyhradzuje právo účtovať Objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za 
každý deň omeškania. Dodávateľ má právo uplatniť proti Objednávateľovi nárok na zaplatenie dlžnej sumy v 
súdnom a exekučnom konaní a to od prvého dňa omeškania Objednávateľa. Dodávateľ má právo uplatniť všetky 
náklady vzniknuté pri vymáhaní pohľadávky (trovy konania, poplatky, trovy právneho zastúpenia) u Objednávateľa. 

4.3 Cena za doménu, webhosting zahrňuje náklady na prevádzku predmetnej webovej stránky na dobu jedného roka,  
telefonickú a e-mailovú podporu v prípade otázok a technických problémov, možnosť povinného zverejňovania 
podľa štandardov, e-mailové schránky v tvare starosta@obec.sk, podatelna@obec.sk, doménu vo forme 
www.nazovobce.sk,.. Túto cenu je Objednávateľ povinný zaplatiť ročne od podpísania Zmluvy na základe faktúry 
vystaveného po odovzdaní webstránky zaslaného poštou na adresu Objednávateľa uvedenú vyššie. V prípade 
nezaplatenia ceny za doménu, webhosting  Dodávateľ nezodpovedá za prípadnú nefunkčnosť predmetnej web 
stránky vyplývajúcej z neuhradenej faktúry.  

4.4 Požiadavky na zmenu obsahu webstránky, 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. Pokiaľ má 



Objednávateľ dohodnutú s Dodávateľom mesačnú správu webstránky na paušálnej báze, aktualizácie v rámci 
paušálu sú automaticky zahrnuté v cene paušálu a cena za dodatočnú aktualizáciu webstránky bude dohodnutá s 
Dodávateľom len pokiaľ budú v požiadavkách nadštandardné služby nezahrnuté v paušále, alebo služby 
v množstve nezodpovedajúcom paušálu.  

4.5 Predmetná webstránka bude uvedená do prevádzky do 3 pracovných dní odo dňa pripísania sumy uvedenej na 
faktúre za webovú stránku na účet Dodávateľa a po schválení uvedenia webstránky do prevádzky Objednávateľom. 

4.6 Dodávateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú Objednávateľovi, ak bola spôsobená nevhodným nastavením 
internetového prehliadača, alebo iného zariadenia zo strany Objednávateľa. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za 
bezpečnosť prístupu resp. užívateľových dát uložené na webovej stránke, t.j. neručí za to, že  dáta pri prenose v 
sieti Internet nebudú zneužité tretími stranami. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za stratu zisku ani za iné 
ekonomické, nepriame, mimoriadne alebo následné škody vyplývajúce z prevádzky webstránky. Dodávateľ 
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 poskytovateľa telekomunikačných služieb. 
Dodávateľ taktiež nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v súvislosti s neposkytnutím alebo nesprávnym 
poskytnutím  služieb internet v dôsledku udalostí, ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa 
právnych predpisov Slovenskej republiky. Dodávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté a spôsobené stratou alebo 
poškodením uložených dát. 

 
Čl. 5 

Vypovedanie zmluvy 
5.1 Vypovedať zmluvu o vytvorenie webstránky je možné zo strany Objednávateľa: 

a/ dohodou do 48 hodín (bez storno poplatku od podpisu zmluvy), 
b/ písomnou výpoveďou do 5 dní. Dodávateľ má nárok na vyúčtovanie 50% z ceny predmetnej webstránky. 
c/ písomnou výpoveďou  od podpisu Zmluvy. Dodávateľ má nárok na doplatok vo výške celkovej ceny predmetu  
Zmluvy (suma za vytvorenie webstránky ) po odrátaní už uhradenej časti. 

5.2 Vypovedať zmluvu o vytvorenie webovej stránky je možné zo strany Dodávateľa: 
a/ pri porušení povinností Objednávateľom, Dodávateľ má v tomto prípade nárok na zmluvnú pokutu až do výšky 

 100 % z celkovej ceny predmetu Zmluvy  po odrátaní už uhradenej časti. 
 

 
 

Čl. 6 
Odovzdanie webstránky 

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že webstránka je považovaná za odovzdanú ak Dodávateľ vytvorí webstránku, doplní ju 
v zmysle Čl. 1 ods. 1.1 a pošle prostredníctvom e-mailu uvedenom v zmluve Objednávateľovi prístupové údaje 
k redakčnému systému webstránky. Po riadnom odovzdaní webstránky Objednávateľovi, sa Objednávateľ zaväzuje 
zaplatiť za webstránku.  
 

 
 

Čl. 7 
Prechod vlastníctva a Autorské práva 

7.1 Uhradením ceny za webstránku Objednávateľ získa k odovzdanej webstránke právo webstránku užívať, ale nie je 
oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dodávateľa ho šíriť 
a/alebo akokoľvek upravovať zdrojové kódy  
b/alebo ho vystavovať či použiť na vytvorenie inej webstránky, či už sám alebo prostredníctvom tretích osôb.  

7.2 Dodávateľ si vyhradzuje k jednotlivým častiam vytvorenej webstránky autorské práva, podľa autorského zákona.  
7.3      Objednávateľ zaplatením celej ceny za webstránku nadobudne výlučné právo používať ju ako internetovú stránku. 

Akékoľvek iné použitie webstránky alebo jeho časti podlieha písomnému súhlasu Dodávateľa, pričom za každé 
takto odsúhlasené použitie má Dodávateľ nárok na primeranú odmenu. 

7.4 Dodávateľ sa zaväzuje, že neudelí súhlas na použitie webstránky alebo jej časti tretím osobám bez písomného 
súhlasu Objednávateľa. 

 
      Čl. 8 

Záverečné ustanovenia 

 

8.1 Právne pomery touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných príslušných 
právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Ak je niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo sa 
takým stane, nemá to vplyv na ostatné ustanovenia zmluvy. Namiesto takéhoto ustanovenia sa použije 
ustanovenie platných právnych predpisov zodpovedajúce účelu tejto zmluvy, ktoré nahradí neplatné ustanovenie.  

8.2 Zmeny a dodatky k tejto zmluve musia byť uzatvorené v písomnej forme. 
8.3 Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. 
8.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne 

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

a účinnou dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 
8.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa riadi Výnosom č. 55/2016  §15 Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch 
 pre informačné systémy verejnej správy.  



 

                                                                                                               Čl. 9 
9.1 Právne pomery touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných príslušných  

Objednávateľ a Dodávateľ a sa v zmysle ustanovenia §3 zákona č. 244/2002 Z. z.  dohodli, že všetky majetkové 
spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe akejkoľvek Zmluvy alebo súvisiacich s 
akoukoľvek Zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik Zmluvy, predložia na rozhodnutie na akomkoľvek 
všeobecnom súde (príslušný podľa platného znenia Občianskeho súdneho poriadku). 

 
 
 
 
 
V Štefanovciach     dňa 19.10.2021 
 
 
 
 
 
    
Dodávateľ       Objednávateľ  
 

 
 webex.digital s.r.o.                                                                                               Obec Štefanovce 
Mária Černaiová       Ing. František Kolarčík – starosta obce 

 


