
UZ3tvorcna medzi: 

Tihor Píli o ~ Galileo Agency 

Ul. Šporfo\'cov 1941 

022 01 Čadca 
I ČO : 45665451 
OIC, 

ďalej len . .zhotovilel"· 

, 
Mesto Krás nu nad K)'sucoU 
so sídlom Mestski' ílr:ld 
Ulica I. mája 1255 
023 02 Krásno nad Kysucou 
I ČO: 003 14 072 

ďtll cj lcn .. objcdnhatcl" 

Zmluva o dielo 

Člá nok l 
Predm et zmlu v)' 

I I Predm etom z m luvy je z ho toveni e di ela - webovej s lrá n ky na d o méne 
www.mcstokrnsno.sk. ktorti j c vo \'~' Iučnom vlastníc tve objednávateľa . 

21 Objedná vater sa zaväzuje dielo prevziat' a 7-l1platit' za jeho zhotovenie dohodnutu ccnu. 

31 Zhotoviter sa zaväzuje vytvori t' dielo podra pokynov objednávateľa a po jeho riadnom 

odovzdaní ju podra pokynov a požiadaviek objednávatera spravoval' a aktualizoval' , prípadne 
inak upravovať. 

Č l á nok 2 
• 
Specifikácia diela 

II Technic ká a ObS.1hová Spce ilikáe ia d iela jc vymedzená v prílohe (viď. Špecifikác ia 

zadania), ktorájc neoddel ite l"nou si!čast"ou tcj to zmluvy. 

Člá no k 3 

Termín plnenia 

II Zhotovi t e ľ sa za väzuj e zhotovi!" dielo najneskô r v lehote do 30 . 11.201 1. 

UZ3tvorcna medzi: 

Tihor Píli o ~ Galileo Agency 

Ul. Šporfo\'cov 1941 

022 01 Čadca 
I ČO : 45665451 
OIC, 

ďalej len . .zhotovilel"· 

, 
Mesto Krás nu nad K)'sucoU 
so sídlom Mestski' ílr:ld 
Ulica I. mája 1255 
023 02 Krásno nad Kysucou 
I ČO: 003 14 072 

ďtll cj lcn .. objcdnhatcl" 

Zmluva o dielo 

Člá nok l 
Predm et zmlu v)' 

I I Predm etom z m luvy je z ho toveni e di ela - webovej s lrá n ky na d o méne 
www.mcstokrnsno.sk. ktorti j c vo \'~' Iučnom vlastníc tve objednávateľa . 

21 Objedná vater sa zaväzuje dielo prevziat' a 7-l1platit' za jeho zhotovenie dohodnutu ccnu. 

31 Zhotoviter sa zaväzuje vytvori t' dielo podra pokynov objednávateľa a po jeho riadnom 

odovzdaní ju podra pokynov a požiadaviek objednávatera spravoval' a aktualizoval' , prípadne 
inak upravovať. 

Č l á nok 2 
• 
Specifikácia diela 

II Technic ká a ObS.1hová Spce ilikáe ia d iela jc vymedzená v prílohe (viď. Špecifikác ia 

zadania), ktorájc neoddel ite l"nou si!čast"ou tcj to zmluvy. 

Člá no k 3 

Termín plnenia 

II Zhotovi t e ľ sa za väzuj e zhotovi!" dielo najneskô r v lehote do 30 . 11.201 1. 



2/ Dojednaný tern, ín plnenia sa predlžuje o dni. \. ktoľ)eh nebude možné pokračoval vo 
vykonávani pnie na diele z dôvodov zapritincn~ch živc1n)'mi pohromami. alebo inými 
ncpredvidllterni'mi udalosťami nezapričinen~ mi zhotoviterom. na ktoré nemlÍ zhotoviteľ 

vplyv. Tomuto režimu podlieha tiež nemoznos," riadneho postupu pme zhotoviteľa pre 
prekážky ležiace na strane objednávateľa . 

Č l á nok ~ 
Cena za dielo 

11 Cena za vyhotoven ie webovej stránky je určemi dohodou zmluvn)'eh stmn II IO vo vý~ke 
1020., EUR (slovom jeden tis ic dvadsať EUR). 

21 Cena za aktua lizovanie a spravovanie webovej stránky, za dodatočné vyhotovenie 
podstránky je urtená dohodou zmluvných strán na I S,, EUR Ihod (slovom p!itnásť EU R). 

Článok 5 
Plat obn é podmienk~' 

11 Podkladom pre úhradu ceny diela bude faktúra vystavená zhotovitcl'om do 15 
ka lendárnych dní po odovzdaní diela. V prípade aktualizácie a správy webovej stmnky je 
zhotovitd povinný vystaviť objedná"atdovi fak turu najneskôr v lehote 1 S kalendárnych dni 
po konci kalendárneho mesiaca. v ktorom boJi príslušné práce vykonané. 

21 Splatnost" fllktúry je do 7 kalendárnych dni odo dňa jej vystavenia. V pripade ome~kania s 
úhradou faktúry si zhotoviteJ" môže uplatni" u objednávateJ"a úrok z omdkllni3 vo výške 1.5% 
z dlžnej sumy za každý deň ome~kania. 

Člá nok 6 
Práva a povinnosti zhotovitel'a 

II Zhotoviter má právo na zaplatenie ceny za dielo podra článku 4. 

2/ Zhotovitcl' j e povinn)' vyhotovi!" dielo v kvalite zodpovedajúcej učel u objednávky, 
prís lušným právnym predpisom a záväzným nonnám. 

31 Zhotoviter je ďalej povinn)' v ložiť text, obrázky a iné zdroje in formácií dodaných 
objednávulcrorn v kvalite a mno:í:stve, ktoré mu dodalobjednávater, 

41 Zhotovítel" je povinný po obdržaní ceny za dielo pod ra č lÁnku 4 ods I I sprístupni!" 
in ternetovú prezentáci u objednávaterovi na jeho webhostingu v čo najkratšom techn icky 
možnom čase, ale v~llk najneskôr do 48 hodín od zaplatenia tej to sumy, 

SI Zhotoviteľ je povinný vopred upozorn if objednáva teľa na možnú nezhodu soOwaru, alebo 
iných konponentov dodan)'eh mu objednávateľom so soOwarom, alebo konponentmi, ktoré 
použije zhotoviteľ II ktoré sú potrebné na vyhotovenie, dokončen i e, alebo úpravu stránky. 

2/ Dojednaný tern, ín plnenia sa predlžuje o dni. \. ktoľ)eh nebude možné pokračoval vo 
vykonávani pnie na diele z dôvodov zapritincn~ch živc1n)'mi pohromami. alebo inými 
ncpredvidllterni'mi udalosťami nezapričinen~ mi zhotoviterom. na ktoré nemlÍ zhotoviteľ 

vplyv. Tomuto režimu podlieha tiež nemoznos," riadneho postupu pme zhotoviteľa pre 
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Cena za dielo 
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1020., EUR (slovom jeden tis ic dvadsať EUR). 

21 Cena za aktua lizovanie a spravovanie webovej stránky, za dodatočné vyhotovenie 
podstránky je urtená dohodou zmluvných strán na I S,, EUR Ihod (slovom p!itnásť EU R). 
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Plat obn é podmienk~' 

11 Podkladom pre úhradu ceny diela bude faktúra vystavená zhotovitcl'om do 15 
ka lendárnych dní po odovzdaní diela. V prípade aktualizácie a správy webovej stmnky je 
zhotovitd povinný vystaviť objedná"atdovi fak turu najneskôr v lehote 1 S kalendárnych dni 
po konci kalendárneho mesiaca. v ktorom boJi príslušné práce vykonané. 

21 Splatnost" fllktúry je do 7 kalendárnych dni odo dňa jej vystavenia. V pripade ome~kania s 
úhradou faktúry si zhotoviteJ" môže uplatni" u objednávateJ"a úrok z omdkllni3 vo výške 1.5% 
z dlžnej sumy za každý deň ome~kania. 

Člá nok 6 
Práva a povinnosti zhotovitel'a 

II Zhotoviter má právo na zaplatenie ceny za dielo podra článku 4. 

2/ Zhotovitcl' j e povinn)' vyhotovi!" dielo v kvalite zodpovedajúcej učel u objednávky, 
prís lušným právnym predpisom a záväzným nonnám. 

31 Zhotoviter je ďalej povinn)' v ložiť text, obrázky a iné zdroje in formácií dodaných 
objednávulcrorn v kvalite a mno:í:stve, ktoré mu dodalobjednávater, 

41 Zhotovítel" je povinný po obdržaní ceny za dielo pod ra č lÁnku 4 ods I I sprístupni!" 
in ternetovú prezentáci u objednávaterovi na jeho webhostingu v čo najkratšom techn icky 
možnom čase, ale v~llk najneskôr do 48 hodín od zaplatenia tej to sumy, 

SI Zhotoviteľ je povinný vopred upozorn if objednáva teľa na možnú nezhodu soOwaru, alebo 
iných konponentov dodan)'eh mu objednávateľom so soOwarom, alebo konponentmi, ktoré 
použije zhotoviteľ II ktoré sú potrebné na vyhotovenie, dokončen i e, alebo úpravu stránky. 



Zhotov iteľ j e povinný urobil' tok vždy, ak b} použi tie tak)'ch konponentov. alebo soft ware 
naru! ilo funkčnos I' stránky. alebo úroveň 6 haliru jej vybavcnia. 

Článok 7 
Pr{ivH a povinn osti objednávateľa 

11 Objednávateľ ma právo na kontrolu obsaho\"cj a funk~nej časti webovej stránky. 

2J Objednávateľ je povi nný dodat' podkladové matcriály (obrazový, zvukový. alebo 
zvukovoobrazový materiál. texty. popisky. obrázky, programy. alebo prezentácie) v 
zodpovedajúcej kvalite a v čo najkra t~om možnom čase . 

3/ Objednávateľ je povinný dodal' ďal~ie materiály a inrormáeie slIvisiaee s vyhotovením 
diela, zmluvy s tretími osobami vplj'vajúee na práce na diele, (napr. inrormáeie o 
wcbhostingu. a pod .), 

41 Objednávatef j e povinný platit' faktúry v dohodnutom temline, 

SI Objcdnávatef je povinn)' reagoval' na v';zvy k spolupráci zhotovitera, a to v naj kra t~om 

technicky moznom čase. 

Č lá nok 8 
Zodpondnost' za škodu 

1/ Vl astníkom zhotovovaných webových stránok je zhotov i teľ , ktorý znáša nebezpečens tvo 

škody na nich. Vlastníctvo, ako aj nehezpečens tvo škody k zhotovovan)'m webovým 
stránkam prechádza na objednávateľa odovzdan im webových stránok. ktoré je potvrdené 
podpísaním prebcracieho protokolu, č im objednávateľ potvrdzuje. že dielo je zhotovené na 
základe jeho požiadaviek v zmysle č l ánku 2 tejto zmluvy. 

21 Zhotoviter nic je zodpovedný za obsah stránok, ani za pravdivosf a aktuálnost' infomláeii 
na nich zobrazcn)'ch. tuto zodpovednost' nesie objednávatc ľ. 

31 Zhotov itc ľ ni c je posk ytova te ľom webh ostin govýe h a do ménov)'ch s lu žieb. 
posky tova te ľom webhostingu a doménových služieb je tre tia strana. Zhotoviteľ nezodpovedá 
za škody vzniknuté a spôsobené stratou alebo poškodením uložen';'eh dát, škody spôsobené 
ne funkčnos(ou webhostingových a doménových služieb. 

41 Zhotovi te ľ ni c je zodpovedný zn škody, ktoré vzniknú nedodaním di ela v lehote podra 

ustanovenia č lánku J . 

SI Po prevzatí s trán ky objednávate rom na základe preberacieho protoko lu pa tri 
objednávaterovi právo na dôkladné otestovanie prezentácie najmä jej funkčnos t i , kvality a 
úrovne zobrazenia ak tuálnosti zobrazenj'ch infonnácii a ich uspori adani a a to počas skúSobnej 
lehoty, ktorá jc stanovená na 5 praeovn)'ch dní. Zhotov i tc ľ sa zavllzujc nedostatky a chyby 
nájdené počas skúšobnej lehoty bczplatlle na vlastné n{lklady a v čo mozno najskoršom čase 
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nájdené počas skúšobnej lehoty bczplatlle na vlastné n{lklady a v čo mozno najskoršom čase 



opravit'. Výnimku tvoria iba chyby spôsobene programa mi, prezentáciami, a lebo zvukovými, 
alebo zvukovoobrazov)'mi záznamami dodan~·mi objednávateľom na u~el zhotovenia stránky 
a chyby a nedostatky ktorých odstránenie by prcdst3\-oval poruSenie autorsk)eh práv, alebo 
in)'eh práv dukvného vlastníctva. 

61 Potiadavky na zmenu obsahu stránky. jej aktualizáciu. alebo úpravu, alebo na programove 
vybaven ie. alebo zmeny v prezentáciách. fotografiách. zvukov)'eh, alebo zvukovoobrazovýeh 
záznamoch na ktore sa nevzt"ahuje záručná doba po uplynuti skúSobnej lehoty podra ods, 4/ 
budu posudzované ako nová objednávka na zmenu. alebo úpravu stránky a vzťahuje sa na ňu 
cena za dielo podra č lánku 4 ods. 2. Ostatne ustanovenia lejto zmluvy sa na novil objednávku 
na zmenu alebo úpravu stránky vZl'ahujil primerane. 

Článok 9 
Autorské práva 

1/ Zhotoviter poskYlUje služby implementácie Opcn Source soft véru (nastavenie, inštalácia, 
zmeny). ktoré mu povoruje príslušná licencia softvéru. Zodpovednosť za dodržanie 
autorských pr{lv pri implement[icii soft veru nesic zhotoviteľ alebo j eho subdodávatelia. 

21 Zodpovednost" 7.a právnu čistotu a dodržiavanie autorských práv II práv vyplývajileich z 
duševného vlastníctva materiálov (textov. obrázkov, počítačových progmmov, animäcií, 
prezentácií. a in)'ch zdrojov) dodan}'ch objednávaterom nesie objednávater. 

31 Objednávater 7.aplatením celej ceny za dielo nadobudne výlučne právo používať dielo ako 
internetovú stránku. Akékorvek ine použitie diela alebo jeho časti podlieha písomnému 
súhlasu zhotovitcra. pričom 7.a každé takto odsúhlasené použitie má zhotovi ter nárok na 

primeranu odmenu. 

41 Zholovitel" sa 7 .. wäzuje. že neudeli suhlas na použitie diela alebo jeho časti tretím osobám 

bez písomného suhlasu objednávatel"a. 

Článok IO 
Od stupenic od zmlu vy 

11 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy ak: 
a) objednávateľ dodá zhotoviteľov i obrazový, zvukový, alebo zvukovoobrazový 

materiál. texty. popisky, obrázky, progmmy. alebo prezentácie, ktoré majú byť použité na 

zhotovenie stranky. jej Ílpravu. zmenu. alebo dokončenie. ktoré svojim obsahom, grafickým 
spracovaním, alebo ilčelom na ktorý majú byt" použité porušujú právne predpisy SR alebo 
platne mcdzinárodne predpisy ktorými je viazaná SR. alebo ktorých obsah, vyhotovenie. 
alebo urovcň zobrazenia je v rozpore s dobry-mi mravmi. 

b) objednávAter aj napriek prcdehádzajueej písomnej výzve poru~uje ustAnovenia tejto 
zmluvy, 

opravit'. Výnimku tvoria iba chyby spôsobene programa mi, prezentáciami, a lebo zvukovými, 
alebo zvukovoobrazov)'mi záznamami dodan~·mi objednávateľom na u~el zhotovenia stránky 
a chyby a nedostatky ktorých odstránenie by prcdst3\-oval poruSenie autorsk)eh práv, alebo 
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cena za dielo podra č lánku 4 ods. 2. Ostatne ustanovenia lejto zmluvy sa na novil objednávku 
na zmenu alebo úpravu stránky vZl'ahujil primerane. 
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1/ Zhotoviter poskYlUje služby implementácie Opcn Source soft véru (nastavenie, inštalácia, 
zmeny). ktoré mu povoruje príslušná licencia softvéru. Zodpovednosť za dodržanie 
autorských pr{lv pri implement[icii soft veru nesic zhotoviteľ alebo j eho subdodávatelia. 

21 Zodpovednost" 7.a právnu čistotu a dodržiavanie autorských práv II práv vyplývajileich z 
duševného vlastníctva materiálov (textov. obrázkov, počítačových progmmov, animäcií, 
prezentácií. a in)'ch zdrojov) dodan}'ch objednávaterom nesie objednávater. 

31 Objednávater 7.aplatením celej ceny za dielo nadobudne výlučne právo používať dielo ako 
internetovú stránku. Akékorvek ine použitie diela alebo jeho časti podlieha písomnému 
súhlasu zhotovitcra. pričom 7.a každé takto odsúhlasené použitie má zhotovi ter nárok na 

primeranu odmenu. 

41 Zholovitel" sa 7 .. wäzuje. že neudeli suhlas na použitie diela alebo jeho časti tretím osobám 

bez písomného suhlasu objednávatel"a. 

Článok IO 
Od stupenic od zmlu vy 

11 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy ak: 
a) objednávateľ dodá zhotoviteľov i obrazový, zvukový, alebo zvukovoobrazový 

materiál. texty. popisky, obrázky, progmmy. alebo prezentácie, ktoré majú byť použité na 

zhotovenie stranky. jej Ílpravu. zmenu. alebo dokončenie. ktoré svojim obsahom, grafickým 
spracovaním, alebo ilčelom na ktorý majú byt" použité porušujú právne predpisy SR alebo 
platne mcdzinárodne predpisy ktorými je viazaná SR. alebo ktorých obsah, vyhotovenie. 
alebo urovcň zobrazenia je v rozpore s dobry-mi mravmi. 

b) objednávAter aj napriek prcdehádzajueej písomnej výzve poru~uje ustAnovenia tejto 
zmluvy, 



c) ak vopred upozornil objedmivatcl"a na moznú nezhodu soflwaru. alebo iných 
komponcntov dodan)'ch mu objednávatcľom so softwarom. alebo komponentmi potrebn)'mi 
na vyhotovenie. upravu, alebo zmenu stranky ak by taká nezhoda mohla spôsobil' naruScnic 
podsta tných užilkov)'ch vlas tností s tranky jej funkčnosť. kval itu a úroveň zobrazeni3, 3lebo 
funkčnosť iných 3plikácii použit)'ch pri tvorbe strankyaobjednáva te ľ na použití t3kého 
software. alebo komponentov naďalej trvá. 
V Objcdnávateľ je oprávnený odstupi!" od zrnlu\)'. ak: 

a) zho toviteľ riadne neodovzdal dielo v lehote podľa ust. § článku 3., 

b) zholOvi teľ napriek predchádzajúcej písomnej výzve poruSuje ustanovenia tejto 

zmluvy. 

Čl ánok 11 
Záverečné ustanovenia 

II Zmeny tej to zmluvy vyžadujú fonnu písomného dodatku podpísaného oboma 

zmluvnými stranami. 

21 Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia 
Obchodn)'m zákonníkom a ostat ll)'mi pnivnym predpismi platnými na uzem í Slovenskej 

republiky. 

31 Zmluvné strany sa zaväzujú urovna!" vSetky spory vzniknuté v suvislos ti S touto zml uvou 

predovktkým dohodou. 

41 Ak by niektoré ustanoven ie tej to zmluvy bolo alcbo sa stalo neplatným, nebudu tým 
dotknuté ostatné ustanoven ia tejto zmluvy. Zmluvné strany su povinné bezodkladne 
neplatné ustanovenie nahradi!" nov)'m. zodpovedajucim hospodärskemu účelu tejto zmluvy, 

ktor)' zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu. 

5/ Táto zmluva nadobúda platnos!" a uči nnost' dňom podpisu obomi zm lu vnými stranami. 

61 Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exempl ároch s platllost"ou o riginálu. pričom každá 
zo zmluvných strán obdrži jedno vyhotoveni e. 

71 Zmluvné strany vyhlasuju, že si túto zmluvu prečitali a že táto, tak ako bola vyhotovená. 
zodpovedá ieh skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vái.ne, zrozurnite l'ne a upi ne slobodne 

prejavíli. na dôkaz čoho pripájaju svoje podpisy. 

-
c'4J>C, ~/I~ ZO<1 v ......................... dňa ..... : ........ .. 

.. 

c) ak vopred upozornil objedmivatcl"a na moznú nezhodu soflwaru. alebo iných 
komponcntov dodan)'ch mu objednávatcľom so softwarom. alebo komponentmi potrebn)'mi 
na vyhotovenie. upravu, alebo zmenu stranky ak by taká nezhoda mohla spôsobil' naruScnic 
podsta tných užilkov)'ch vlas tností s tranky jej funkčnosť. kval itu a úroveň zobrazeni3, 3lebo 
funkčnosť iných 3plikácii použit)'ch pri tvorbe strankyaobjednáva te ľ na použití t3kého 
software. alebo komponentov naďalej trvá. 
V Objcdnávateľ je oprávnený odstupi!" od zrnlu\)'. ak: 

a) zho toviteľ riadne neodovzdal dielo v lehote podľa ust. § článku 3., 

b) zholOvi teľ napriek predchádzajúcej písomnej výzve poruSuje ustanovenia tejto 

zmluvy. 

Čl ánok 11 
Záverečné ustanovenia 

II Zmeny tej to zmluvy vyžadujú fonnu písomného dodatku podpísaného oboma 

zmluvnými stranami. 

21 Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia 
Obchodn)'m zákonníkom a ostat ll)'mi pnivnym predpismi platnými na uzem í Slovenskej 

republiky. 

31 Zmluvné strany sa zaväzujú urovna!" vSetky spory vzniknuté v suvislos ti S touto zml uvou 

predovktkým dohodou. 

41 Ak by niektoré ustanoven ie tej to zmluvy bolo alcbo sa stalo neplatným, nebudu tým 
dotknuté ostatné ustanoven ia tejto zmluvy. Zmluvné strany su povinné bezodkladne 
neplatné ustanovenie nahradi!" nov)'m. zodpovedajucim hospodärskemu účelu tejto zmluvy, 

ktor)' zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu. 

5/ Táto zmluva nadobúda platnos!" a uči nnost' dňom podpisu obomi zm lu vnými stranami. 

61 Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exempl ároch s platllost"ou o riginálu. pričom každá 
zo zmluvných strán obdrži jedno vyhotoveni e. 

71 Zmluvné strany vyhlasuju, že si túto zmluvu prečitali a že táto, tak ako bola vyhotovená. 
zodpovedá ieh skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vái.ne, zrozurnite l'ne a upi ne slobodne 

prejavíli. na dôkaz čoho pripájaju svoje podpisy. 

-
c'4J>C, ~/I~ ZO<1 v ......................... dňa ..... : ........ .. 

.. 


	IMG_0002-1
	IMG_0002-2
	IMG_0002-3
	IMG_0002-4
	IMG_0002-5

