
ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien
a doplnení medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ: Obec Šandal
Šandal 15, Šandal, 091 01, Slovensko
V zast.: Jaroslav Mikula, starosta obce
IČO: 00331031
DIČ: 2020822507
IČ DPH: SK2020822507
Č. účtu: -  IBAN : SK2602000000000020329612
Bankové spojenie: VÚB banka, a.s. - BIC: SUBASKBX

/ ďalej len "objednávateľ"/

Zhotoviteľ: Leopold Bezecný - BiznisWebstranka.sk
Šandal 34, 09101 – Šandal okres Stropkov
V zast.: Leopold Bezecný, živnostník
IČO: 46581201
DIČ: 1084353875
Č. účtu v tvare IBAN : SK91 8360 5207 0042 0656 5523
SWIFT / BIC kód : BREXSKBXXXX
Bankové spojenie: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
Zapísaná v: Okresný úrad Stropkov
Číslo živnostenského registra: 770-5810
/ ďalej len "zhotoviteľ"

Čl. I
Predmet dohody

1. Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť túto zmluvu, predmetom
ktorej  je  vykonanie diela  –  VYTVORENIE  WEBOVEJ STRÁNKY (ďalej  len webová
stránka) na doméne SANDAL.SK podľa striktne daných pravidiel a najvyššie dodržiavaných
princípov.

2. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo podľa
špecifikácií uvedených v prílohe č.1, na základe požiadaviek objednávateľa a objednávateľ
sa zaväzuje zaplatiť  zhotoviteľovi  za vykonané dielo dohodnutú cenu a riadne vykonané
dielo prevziať.
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3. Podľa tejto zmluvy ďalej je pridelená osoba na správu a ochranu osobných údajov podľa
ustanovení EU a legislatívy o GDPR pre obec Šandal. Ochranou dát ako jediná osoba,
ktorá  je  zodpovedná a  poučená o správnom zabezpečení  online systému a servru ako aj
samotnej prezentácie obce je Leopold Bezecny, Šandal 34, dpo  @sandal.sk (ďalej len DPO)

Čl. II
Cena za vykonanie diela

1. Na  základe  dohody  zmluvných  strán  zaplatí  objednávateľ  na  účet  zhotoviteľa  za
vykonané dielo sumu vo výške 200,- eur (slovom: dvesto eúr) jednorázovo
2. Súčasťou tohoto diela je rovnako aj platená služba vo forme ochrany osobných údajov,
správy  a  podpory  najmä  z  aspektu  technickej  činnosti,  zveľaďovania  webu,  ochrany  a
bezpečnosti.  Pridelený DPO je zodpovedný za komplexné riešenie, ochranu a vybavovanie
prípadných elektronických a písomných žiadosti o presune alebo vymazaní údajov a to do
30 dni od doručenia žiadosti. Podrobnosti následnej technickej činnosti sú rozpísané v prílohe
č.2. Táto služba bola dohodnutá medzi zmluvnými stranami v hore uvedenom rozsahu. Cena
služby je spoplatnená vo výške 20 eur mesačne (slovom: dvadsať eúr) splatná vždy do 10.dňa v
príslušnom kalendárnom mesiaci.
3. Služba začína plynúť dňom 1.8.2018
4. V tejto sume sú na základe dohody zmluvných strán zahrnuté náklady na vykonanie prác
a náklady na potrebný software pre vykonanie tejto práce či pozdejší upgrade.
5. Objednávateľ  je  povinný zaplatiť  dohodnutú sumu za vykonanie diela,  podľa bodu 1
tohto článku do 14 dní odo dňa doručenia faktúry.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť faktúru za vykonané dielo najneskôr do 10 dní odo dňa
odovzdania diela.
7. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania jej sumy v plnom rozsahu vynímajúc
mesačných  platieb  a to  do  zrušenia  vypovedania  zmluvy  zo  strany  objednávateľa,  alebo
zhotoviteľa v presne danom hore uvedenom znení na účet zhotoviteľa.
8. V  prípade  omeškania  objednávateľa  s  úhradou  platieb  má  zhotoviteľ  právo  účtovať
odberateľovi popri plnení aj úroky z omeškania podľa Obchodného zákonníka.
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Čl. III
Termín plnenia diela

1. Zhotoviteľ  vykoná  dielo  za  podmienok  dojednaných  v  tejto  zmluve  v  termíne  do
15.07.2018. Tento termín je možné predĺžiť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán
alebo z dôvodu nepredpokladaných životných situácií.
2. Zhotoviteľ  je  povinný  na  žiadosť  objednávateľa  informovať  ho  o  stave  vykonaných
grafických, technických a iných programovo náročných prác.

Čl. IV
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

1. Zhotoviteľ  vykoná  dielo  podľa  tejto  zmluvy  rovnako  sa  zmluvné  strany  dohodli,  že
objednávateľ  má  právo  vstupovať  do  výrobného procesu  za  účelom usmernenia  zhotoviteľa
spôsobom vopred dohodnutým a v plnom rozsahu a to za účelom dosiahnutia čo najlepšieho
výsledku.

Čl. V
Zodpovednosť za vady diela a záručná doba

1. Zhotoviteľ  zodpovedá  za  to,  že  predmet  tejto  zmluvy  je  zhotovený  podľa  noriem
vzťahujúcich sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej
doby bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.
2. Záručná doba na nehmotný tovar v tomto prípade webový software sa nevzťahuje zo
zákona, ale zhotoviteľ zaručuje plynulosť stránok, bezpečnosť z hľadiska klienta pri platbách a
spracovávaní  osobných  dát.  Počas  celej  doby  platenej  technickej  podpory  je  zhotoviteľ
zodpovedný za  technický stav webu a takto všetky vzniklé problémy je povinný odstrániť. 
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej
zistení a to nie výhradne len písomnou formou, ale aj telefonicky pre urýchlenie procesu nápravy
v dátovom centre.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád do 24 hodín od uplatnenia
oprávnenej  reklamácie  objednávateľa  a  vady bezplatne  odstrániť  v  čo  najkratšom technicky
možnom termíne.
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Čl. VI
Sankcie

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela v dohodnutom termíne
zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5,- eur za každý deň omeškania.
2. V  prípade,  ak  dielo  bude  mať  vady,  nezaplatí  zhotoviteľ  objednávateľovi  zmluvnú
pokutu, ale okamžite v čo najkratšom technicky možnom čase vadu, chybu odstráni na svoje
náklady.
3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr si môže zhotoviteľ uplatniť úrok z
omeškania vo výške podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

Čl. VII
Zánik zmluvy

1. Táto  zmluva  nezaniká  riadnym  ukončením  a  odovzdaním  diela  zhotoviteľom
objednávateľovi, ale po výhradne písomne dohodnutom ukončení spolupráce v rámci diela podľa
ustanovení tejto zmluvy objednávateľom zhotoviteľovi.
2. Táto zmluva môže zaniknúť aj  na základe dohody zmluvných strán,  ku dňu ktorý si
dohodnú.
3. Objednávateľ  si  vyhradzuje  právo  odstúpenia  od  zmluvy  v  prípade  ak  by  došlo  k
porušeniu  povinností  zhotoviteľa,  pri  ktorom  môže  dôjsť  k  materiálnym  škodám  alebo  k
ohrozeniu zdravia,  či  života alebo k hrubému porušeniu technickej disciplíny zhotoviteľa pri
zhotovení diela.

4. Objednávateľ  je  oprávnený odstúpiť od zmluvy aj  v  prípade podstatného prekročenia
času plnenia, dohodnutého v Čl. III bod 1 tejto zmluvy. Za podstatné prekročenie času plnenia sa
považuje 30 dní odo dňa, od ktorého mal zhotoviteľ predmet diela odovzdať podľa Čl. III tejto
zmluvy.
5. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky, a
tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela.
6. Odstúpenie musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne. V odstúpení musí byť
uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana odstupuje.
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Čl. VIII
Záverečné ustanovenia

1. Táto  zmluva  nadobúda  platnosť  a  účinnosť  dňom  podpísania  zástupcami  oboch
zmluvných strán.
2. Zmluva môže byť zmenená len vo forme písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Pokiaľ v zmluve nie  je dohodnuté niečo iné,  platia pre zmluvný vzťah ňou založený
ustanovenia Obchodného zákonníka.
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, každá zmluvná strana obdrží jeden (1)
rovnopis, ktoré objednávateľ podpíše po dôkladnom preštudovaní zmluvy.

5. Zmluvné  strany vyhlasujú,  že  si  zmluvu  riadne  prečítali  a  potvrdzujú,  že  zmluva  je
zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni
za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

                  Objednávateľ                      Zhotoviteľ
        V Šandale, dňa 25.07.2018          V Šandale, dňa 25.07.2018

......................................... .........................................

Jaroslav Mikula, zastúpenie za
obec Šandal

Leopold Bezecný, živnostník
za Leopold Bezecný -
BiznisWebstranka.sk

Dodatky a prílohy ak sú súčasťou zmluvy.
Príloha č.1  ( Špecifikácia dohodnutých prác na webovom diele. )
Príloha č.2  ( Špecifikácia technickej podpory a optimalizácie webového diela a Ochrany dát  a 
osobných údajov GDPR )
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Príloha č.1 
Špecifikácia dohodnutých prác na webovom diele

- Vytvorenie webového návrhu podľa požiadaviek klienta

- Spracovanie textov a fotografií, optimalizácia obrázkov pre web, tablet a smartfón

- Spracovanie CSS a výstupu grafického znázornenia v responzívnom (prispôsobivom) štýle

- Kontaktný formulár

- Optimalizácia webu a SEO basic pre lepšiu pozíciu vo vyhľadávaní spoločnosťou GOOGLE, BING a 
pod. plus príprava na rozšírenie kľúčových slov a implementácia do šablóny.

- Pomoc pri integrácii s reálnym stavom voľných izieb rezervovaných mimo online systému

-  Pridelený DPO pre spracovávanie osobných údajov podľa legislatívy

-  Dodržanie legislatívy pre základné principy spracovávania osobných údajov a prehlásenia

- Cookies Politika
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Príloha č.2 
Špecifikácia technickej podpory a optimalizácie webového

diela

- Pravidelný upgrade webovej stránky na webovej lokalite (doméne) SANDAL.SK

- Úprava textov, zmena starých forografií podľa potreby a dodania objednávateľom

- Expresná pomoc a NonStop servis pri neočákavaných situáciách

- Primárne zastrešenie vývoju webu a následná aplikácia najvyššie daných štandardov raz meačne

- Zálohovanie dát z bezpečtnostnýh dôvodov 1x týždenne FTP, MySQL db a Email

- SEO optimalizácia webu, zlepšovanie a udržanie webovej lokality na popredných priečkách

 v GOOGLE, BING a pod.

- Zlepšovanie rankingu cez CSS, JS minify . Cachovanie HTML vystupu pre expresný proces 
načítavania webu a priebeh rezervácie

. Podľa tejto zmluvy ďalej je pridelená osoba na správu a ochranu osobných údajov 
podľa ustanovení EU a legislatívy o GDPR pre obec Šandal. Ochranou dát ako jediná osoba, 
ktorá je zodpovedná a poučená o správnom zabezpečení online systému a servru ako aj samotnej 
prezentácie obce je Leopold Bezecny, Šandal 34, dpo  @sandal.sk (ďalej len DPO)

.

(ak je potrebné podľa dohody pracovať dlhšie na webovej stránke objednávateľ nieje povinný platiť nič 
navyše dohodnutej sumy, v takomto pripade zhotoviteľ akumuluje čas v ďaľšiom mesiaci presne podľa 
aktualnej potreby objednávateľa)
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