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Zmluva o zhotovení webovej stránky 

číslo zmluvy objednávateľa : 7/2019/ZoD 

(ďalej len ako „zmluva“) 

 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: Fresh idea s.r.o. 

Sídlo:   M.R.Štefánika 2560/40, 022 01Čadca 

IČO:   46 903 186 

DIČ/IČ DPH:  2023645943 

Bankové spojenie: SK12 7500 0000 0040 1725 1920 

Zastúpený:  Tibor Piňo, konateľ 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 

57855/L  

(ďalej len ako „zhotoviteľ“ alebo „zmluvná strana“) 

a 

Objednávateľ: 

 

Obchodné meno: Obec Košeca 

Sídlo:   Hlavná 36/100, 018 64, Košeca 

IČO:   00317390 

DIČ/IČ DPH:  2020610922 

Bankové spojenie: SK09 0200 0000 0030 0032 3372 

Zastúpený:  Mgr. Radomír Brtáň, starosta obce 

 

(ďalej len ako „objednávateľ“ alebo „zmluvná strana“) 
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Uzavreli nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku túto zmluvu za nižšie uvedených podmienok: 

1. Predmet  

1.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť webovú stránku na základe 

špecifikácie webovej stránky uvedenej v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.  

1.2. Webovú stránku zhotoví zhotoviteľ na doméne www.koseca.sk, ktorú sprístupní 

objednávateľ ako jej užívateľ. 

1.3. Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať predmet tejto zmluvy 

a objednávateľ sa zaväzuje predmet tejto zmluvy prevziať a zaplatiť dohodnutú 

odmenu. 

2. Špecifikácia diela 

2.1. Zhotoviteľ vyhotoví predmet zmluvy na základe písomnej špecifikácie diela, v ktorej 

objednávateľ špecifikuje technické a obsahové náležitosti, vizuálny štýl webovej 

stránky (preferované farby, štýl písma), menu internetovej prezentácie, kľúčové 

slová, a ďalšie rozhodujúce prvky, ktoré bude obsahovať webová stránka. Písomná 

Špecifikácia diela je Prílohou č. 1 tejto zmluvy. 

2.2. V prípade, že ide o zmenu webovej stránky, špecifikácia diela bude obsahovať 

špecifikáciu zmien, ktoré sa majú uskutočniť na webovej stránke. 

3. Čas plnenia 

3.1. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť predmet zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne. 

3.2. Termín ukončenia predmetu zmluvy bol stanovený dohodou zmluvných strán 

najneskôr do 13.12.2019. 

3.3. Zhotoviteľ je oprávnený zhotoviť predmet zmluvy aj pred dohodnutým termínom, 

v takom prípade je objednávateľ povinný prevziať predmet zmluvy aj v skoršom 

termíne. 

3.4. Čas plnenia sa predlžuje o čas, po ktorý trvali objektívne prekážky na strane 

zhotoviteľa, na ktoré zhotoviteľ nemal vplyv alebo objektívne a subjektívne prekážky 

na strane objednávateľa. 

4. Odmena 

4.1. Za vykonanie predmetu zmluvy patrí zhotoviteľovi dohodnutá odmena. 
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4.2. Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi za zhotovenie webovej stránky 

odmenu vo výške 3550€. 

4.3. V prípade, že predmetom zmluvy je aktualizácia alebo správa webovej stránky, 

alebo jej zmena, je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi odmenu vo výške 

25€/hod. 

4.4. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ poskytne zhotoviteľovi na vykonanie 

diela preddavok vo výške 1775 €. Preddavok poskytne objednávateľ na základe 

zálohovej faktúry vystavenej zhotoviteľom po podpise tejto zmluvy a to v lehote 

splatnosti do 7 dní od doručenia zálohovej faktúry. Zhotoviteľ je povinný zúčtovať 

poskytnutý preddavok do troch mesiacov od jeho poskytnutia objednávateľom 

v zmysle § 19 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to 

na základe vyúčtovacej faktúry, ktorú doručí objednávateľovi najneskôr do troch 

mesiacov odo dňa prijatia preddavku. Zostávajúcu časť ceny diela uhradí 

objednávateľ na základe faktúry vystavenej podľa bodu 4.5 tohto článku. 

4.5. Objednávateľ uhradí zostávajúcu časť ceny diela v zmysle bodu 4.2 a 4.4 tohto 

článku t.j. v zostávajúcej výške 1775 € po ukončení diela a podpísaní preberacieho 

protokolu a na základe vystavenej faktúry zhotoviteľom. Splatnosť faktúry je 7 dní 

odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

4.6. V prípade, ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká 

zhotoviteľovi nárok na úhradu vzniknutých nákladov v rozsahu podľa 

rozpracovanosti diela. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán.  

5. Splatnosť odmeny 

5.1. Zhotoviteľ je oprávnený dňom podpisu preberacieho protokolu, ktorým objednávateľ 

prevzal predmet zmluvy vystaviť faktúru, na základe ktorej je objednávateľ povinný 

uhradiť zhotoviteľovi zmluvne dohodnutú odmenu. 

5.2. Faktúra je splatná do 7 dní odo dňa jej vystavenia zhotoviteľom, a to bezhotovostne 

na číslo účtu uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Objednávateľ je povinný uhradiť 

zhotoviteľovi zmluvne dohodnutú odmenu. 

5.3. V prípade, že objednávateľ v lehote splatnosti určenej v bode 2 tohto článku 

neuhradí odmenu, je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania 

vo výške 0,05 % denne z nezaplatenej výšky odmeny. 
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6. Sankcie 

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad omeškania sa objednávateľa s úhradou 

faktúry riadne a včas, že je povinný uhradiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 

0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania sa s touto povinnosťou. 

6.2. V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením predmetu tejto zmluvy, vzniká 

objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z celkovej 

sumy diela diela za každý deň omeškania sa s touto povinnosťou. 

7. Práva a povinnosti zhotoviteľa 

7.1. Zhotoviteľ je povinný vypracovať návrh webovej stránky na základe objednávky 

objednávateľa, ako aj v súlade s právnymi predpismi platnými v Slovenskej 

republike a v súlade so štandardom informačných systémov verejnej správy, ktoré 

platia v čase podpisu zmluvy a vyhotovenia diela. 

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovení predmetu diela postupovať samostatne, na 

vlastné náklady a vlastné nebezpečenstvo a dokončiť ho v dohodnutom čase. 

7.3. Zhotoviteľ je oprávnený prenechať zhotovenie predmetu diela treťou osobou, pričom 

pritom zodpovedá ako keby zhotovoval predmet diela sám. 

7.4. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní webovej stránky alebo jej zmeny používať 

texty, fotografie, cenníky, katalógy, videá, odkazy na ďalšie stránky a ďalšie 

podklady poskytnuté objednávateľom. 

7.5. V prípade, že poskytnutý materiál na zhotovenie webovej stránky alebo jej zmeny 

môže spôsobiť nedostatočnú kvalitu, funkčnosť stránky, vady webovej stránky, 

alebo možnú nezhodu softwaru, alebo iných konponentov dodaných 

objednávateľom so softwarom, alebo konponentmi, ktoré použije zhotoviteľ a ktoré 

sú potrebné na vyhotovenie, dokončenie, alebo úpravu stránky, je povinný 

zhotoviteľ na to upozorniť objednávateľa. Ak aj napriek upozorneniu bude 

objednávateľ trvať na použití takéhoto materiálnu, zhotoviteľ nezodpovedá za škody 

tým spôsobené. 

7.6. Zhotoviteľ má právo na zaplatenie odmeny za vyhotovenie predmetu zmluvy. 

7.7. Zhotoviteľ je povinný po obdržaní ceny za dielo, uhradenej riadne a včas v zmysle 

tejto zmluvy, sprístupniť internetovú prezentáciu objednávateľovi na jeho 

webhostingu v čo najkratšom technicky možnom čase, ale však najneskôr do 48 

hodín od uhradenia ceny diela. 
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8. Práva a povinnosti objednávateľa 

8.1. Objednávateľ má právo na zhotovenie predmetu zmluvy podľa jeho objednávky. 

8.2. Objednávateľ je povinný bezodkladne po podpise tejto zmluvy dodať zhotoviteľovi 

všetky texty, fotografie, cenníky, katalógy, videá, odkazy na ďalšie stránky a ďalšie 

podklady, ktoré majú byť umiestnené na webovej stránke, alebo ktoré sú potrebné 

k jej aktualizácií, správe alebo zmene webovej stránky. V prípade, že objednávateľ 

nezabezpečí všetky potrebné dokumenty, predlžuje sa čas plnenia o termín, počas 

ktorého bol objednávateľ v omeškaní s touto povinnosťou. 

8.3. Objednávateľ zodpovedá za vady, ktoré vzniknú v súvislosti s ním dodaným 

materiálom na vyhotovenie predmetu zmluvy.  

8.4. Objednávateľ zodpovedá za porušenie autorských práv tretích osôb k takto 

poskytnutým a použitým materiálom. 

8.5. Objednávateľ má právo na kontrolu zhotovovania predmetu zmluvy. 

8.6. Objednávateľ je povinný poskytovať súčinnosť zhotoviteľovi. V prípade, že tak 

neurobí zodpovedá za škody tým spôsobené. 

8.7. Objednávateľ je povinný zaplatiť odmenu zhotoviteľovi za zhotovenie predmetu 

zmluvy. 

9. Zodpovednosť za škodu 

9.1. Zhotoviteľ zhotovuje predmet zmluvy na vlastnú zodpovednosť. Zodpovednosť za 

škodu na zhotovovanom predmete zmluvy prechádza na objednávateľa dňom 

odovzdania na základe preberacieho protokolu. 

9.2. Zhotoviteľ nie je zodpovedný za obsah stránok, ani za pravdivosť a aktuálnosť 

informácií na nich zobrazených, túto zodpovednosť nesie objednávateľ. 

9.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za škodu spôsobenú porušením autorských práv tretích 

osôb, ktorá vznikla dodaním textov, fotografií, videí a ďalších materiálov zo strany 

objednávateľa. Túto zodpovednosť znáša objednávateľ. 

9.4. Zhotoviteľ nie je poskytovateľom webhostingových a doménových služieb, 

poskytovateľom webhostingu a doménových služieb je tretia osoba. Zhotoviteľ preto 

nezodpovedá za škody vzniknuté a spôsobené stratou alebo poškodením uložených 

dát, škody spôsobené objednávateľovi nefunkčnosťou webhostingových 

a doménových služieb, ktorých poskytovateľom je tretia osoba. 
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10. Prevzatie a odovzdanie predmetu zmluvy 

10.1. Predmet zmluvy sa odovzdáva a preberá na základe Protokolu o odovzdaní 

a prevzatí predmetu zmluvy. 

10.2. V tomto Protokole sa uvedie predmet odovzdania a prevzatia, teda webová stránka, 

aktualizácia a správa alebo zmena webovej stránky. 

10.3. Podpísaním Protokolu objednávateľ potvrdzuje, že predmet zmluvy bol vykonaný 

v súlade so špecifikáciou. 

10.4. Po prevzatí webovej stránky objednávateľom na základe Protokolu patrí 

objednávateľovi právo na dôkladné otestovanie prezentácie najmä jej funkčnosti, 

kvality a úrovne zobrazenia aktuálnosti zobrazených informácií a ich usporiadania 

a to počas skúšobnej lehoty. 

11. Skúšobná lehota 

11.1. Skúšobná lehota na otestovanie prezentácie, najmä jej funkčnosti, kvality a úrovne 

zobrazenia aktuálnosti zobrazených informácií a ich usporiadanie je 10 

kalendárnych dní. 

11.2. Počas tejto lehoty sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť nedostatky a chyby nájdené 

počas skúšobnej lehoty bezplatne na vlastné náklady. 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 predstavoval porušenie autorských práv, alebo 

iných práv duševného vlastníctva. 

11.3. Požiadavky na zmenu obsahu stránky, jej aktualizáciu, alebo úpravu, alebo na 

programové vybavenie, alebo zmeny v prezentáciách, fotografiách, zvukových, 

alebo zvukovoobrazových záznamoch po uplynutí skúšobnej lehoty budú 

posudzované ako nová objednávka na zmenu, alebo úpravu stránky a vzťahuje sa 

na ňu odmena dohodnutá podľa článku IV bod 3. 

12. Autorské práva 

12.1. Ak objednávateľ poskytne zhotoviteľovi obrázky, ilustrácie, texty alebo iné 

podkladové materiály na zhotovenie predmetu zmluvy, predpokladá sa, že 

objednávateľ je majiteľom týchto práv, alebo má súhlas s použitím týchto práv. 

12.2. Objednávateľ zaplatením odmeny riadne a včas nadobudne výlučné právo používať 

predmet zmluvy. Akékoľvek iné použitie podlieha písomnému súhlasu zhotoviteľa, 

pričom za každé takto odsúhlasené použitie má zhotoviteľ nárok na primeranú 

odmenu. 
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12.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že neudelí súhlas s používaním webovej stránky tretej 

osobe, bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. 

12.4. Zhotoviteľ má právo použiť webovú stránku alebo jej časť na prezentáciu vlastnej 

práce v akejkoľvek forme. 

12.5. Objednávateľ súhlasí, aby na webovej stránke bol obvyklým spôsobom trvale 

umiestnený hypertextový odkaz na internetovú stránku zhotoviteľa v takejto podobe: 

web vytvoril Fresh idea. 

13. Odstúpenie od zmluvy 

13.1. Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy, ak: 

a) objednávateľ dodá zhotoviteľovi materiál na zhotovenie predmetu zmluvy, 

ktorý je v rozpore s dobrými mravmi, alebo s právnymi predpismi platnými 

v Slovenskej republike, 

b) objednávateľ ani po výzve nedodá zhotoviteľovi materiál na zhotovenie 

predmetu zmluvy, 

c) ak upozornil objednávateľa na to, že poskytnutý materiál na zhotovenie 

webovej stránky alebo jej zmeny môže spôsobiť nedostatočnú kvalitu, 

funkčnosť stránky, vady webovej stránky, alebo možnú nezhodu softwaru, 

alebo iných konponentov dodaných objednávateľom so softwarom, alebo 

konponentmi, ktoré použije zhotoviteľ a ktoré sú potrebné na vyhotovenie, 

dokončenie, alebo úpravu stránky, a objednávateľ naďalej trvá na ich použití. 

13.2. Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy, ak: 

a) ani po dodatočne určenej lehote zhotoviteľ neodovzdal predmet zmluvy, alebo  

b) ak zhotoviteľ porušuje ustanovenia tejto zmluvy a ani po predchádzajúcej 

výzve zhotoviteľ neuskutočnil nápravu. 

14. Doručovanie 

14.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že všetky písomnosti sa budú doručovať na 

adresu, ktorá je uvedená v záhlaví tejto zmluvy, týkajúca sa objednávateľa a 

zhotoviteľa. 

14.2. Písomnosti sa považujú na základe dohody zmluvných strán za doručené: 

a) dňom, kedy písomnosť prevezme zmluvná strana, 
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b) dňom, kedy zmluvná strana bezdôvodne odmietne prevziať písomnosť, 

c) ak nepreberie zmluvná strana písomnosť v odbernej lehote, posledným dňom 

odbernej lehoty, alebo 

d) ak sa písomnosť vráti, pretože je adresát neznámy, dňom vrátenia písomnosti 

zmluvnej strane. 

15. Záverečné ustanovenia 

15.1. Zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného číslovaného dodatku k zmluve 

podpísaného oboma zmluvnými stranami. 

15.2. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou 

výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka 

a ostatnými právnym predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

15.3. Zmluva nadobúda platnosť podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň 

nasledujúci po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

15.4. Táto zmluva bola vyhotovená v troch exemplároch s platnosťou originálu, pričom 

objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie. 

15.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola 

vyhotovená, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne 

a úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

V Čadci dňa 14.10.2019    V Košeci dňa 09.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

Zhotoviteľ      Objednávateľ 

Tibor Piňo, konateľ      Mgr. Radomír Brtáň, starosta obce 

 

 

Zoznam príloh: 

Príloha č. 1 – Špecifikácia diela – tvorba webových stránok koseca.sk 
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