Zmluva o správe a podpore webstránky
uzatvorená medzi:
1. Objednávatel'

Zastúpená
IČO
Tel. číslo
E-mail
2. Dodávatel'
IČO
DIČ
Tel. číslo
E-mail

: Obec Choňkovce
Choňkovce 180 , 072 63 Choňkovce
:
:
:
:

Radoslav Hvožďak- starosta obce
00325210
056 / 652 25 10
ouchonkovce@minet.sk

: Peter Streňo-TVP
07241 Vyšná Rybnica 148
:
:
:
:

44986637
1024265297
0905 527 901
peter.streno@lekosonline.sk
Článok 2.
Predmet plnenia

Predmetom plnenia zmluvy je vykonávanie nižšie uvedených činností, aktualizácia a zmena obsahu webstránky (text,
obrázky, grafické objekty, dokumenty...), úpravy štruktúry webstránky a pridávanie nových sekcií.
Článok 3.
Čas plnenia
Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať predmet plnenia podľa článku 2 zmluvy počas pracovných dní (pondelok – piatok)
v čase od 9:00 hod. do 17:00 hod. po obdržaní písomnej výzvy formou e-mailu s obsahom dokumentov a popisu
zmien, ktoré majú byť na webstránke vykonané. Dodávateľ si vyhradzuje dostatočný časový priestor na uskutočnenie
požadovaných zmien na stránke, najviac však 7 pracovných dní od obdržania výzvy v prípade realizovateľných zmien
na webstránke (zmena textového obsahu, pridávanie fotogalérií, dokumentov a pod.). V prípade nutnosti
doprogramovania funkcionality sa po dohode určí časový plán v dodatkovej zmluve. Do výkonu práce sa okrem času
potrebného na zverejnenie informácií na webstránka počítajú všetky úkony potrebné k realizácii požiadavky
(scanovanie, konverzia do iných formátov, úprava fotografií, konzultácie a pod.)
Článok 3.
Miesto plnenia
Miestom vykonávania predmetu plnenia podľa článku 2 zmluvy je webová adresa prevádzky odberateľa využitím
Internetu v priestoroch vybavených potrebným hardware-om a software-om pre výkon danej funkcie.
Článok 4.
Cena plnenia
Cena za správu a podporu webstránky je stanovená na 285,00 € s DPH za rok práce. Realizované práce budú riadne
vyfakturované dodávateľom v deviatom mesiaci v roku a vystavená faktúra je splatná podľa podmienok uvedených na
faktúre.
Článok 5.
Doba trvania a spôsob skončenia zmluvného vzťahu
• Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú .
• Zmluvný vzťah sa s k o n č í :
- uplynutím doby trvania zmluvného vzťahu
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- dohodou zmluvných strán
- odstúpením od zmluvy o výpoveďou.
• Každá zmluvná strana má právo odstúpiť od zmluvy v prípade jej podstatného porušenia druhou zmluvnou
stranou a to zaslaním písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Za podstatné
porušenie zmluvy sa považuje najmä : bezdôvodné odmietnutie vykonania činnosti podľa tejto zmluvy
dodávateľom, bezdôvodné omeškanie so splnením povinnosti podľa tejto zmluvy zmluvnou stranou. Zmluva sa
ruší momentom doručenia písomného oznámenia o odstúpení a zmluvné strany si nevracajú plnenia poskytnuté
počas trvania zmluvy.
• Každá zmluvná strana má právo vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 1 mesiac
a začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej
strane.
• Obe strany sa zaväzujú, že obchodné informácie získané po dobu platnosti zmluvy, neodovzdajú tretej strane,
ani po skončení jej platnosti.
Článok 6.
Povinnosti a zodpovednosť dodávateľa
• Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade havarijného stavu, preukázateľne spôsobeného pri vykonávaní predmetu
plnenia podľa článku 2 zmluvy vlastnou nedbanlivosťou, ho bez odkladu, po nahlásení nedostatku, resp. poruchy,
odstráni.
• Zapracovať požadované zmeny na webstránke do 7 pracovných dní pri realizovateľných požiadavkách. Náročnejšie
zmeny budú zapracované na stránku podľa dodatkovej zmluvy.
• Dodávateľ predpokladá výhradné autorstvo obdržaných informácií, dokumentov, fotografií a grafík a tým pádom
nezodpovedá za obsah, ktorý odberateľa požaduje na webstránke zverejniť.
• Dodávateľ nezodpovedá za požadovanú formu zverejňovania informácií na webstránke v podobe grafického
zobrazenia webstránky, formátu zverejnených dokumentov, prístupnosti či použiteľnosti webstránky. Spomínané
nedostatky v prípade potreby dodávateľ prekonzultuje s odberateľom a odberateľ následne upraví svoje požiadavky
tak, aby boli prekonzultované nedostatky zapracované do elektronickej výzvy (email) na zmenu obsahu webstránky.
Článok 7.
Povinnosti a zodpovednosť odberateľa
• Odberateľ sa zaväzuje uhradiť cenu predmetu plnenia podľa článku 4 do dátumu splatnosti faktúry.
• Nemeniť konfiguráciu nastavení webstránky a hostingu, nevyvíjať činnosť, ktorá by mohla viesť k spôsobeniu
havarijného stavu.
• Informovať dodávateľa o zmenách na webstránke a zasielať informácie v potrebnej kvalite prostredníctvom e-mailu,
prípadne na nosiči v elektronickej podobe.
Článok 8.
Záverečné ustanovenia
Na právne vzťahy upravené v tejto zmluve sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka (zákon č. 531/1991 Zb.) a
Občianskeho zákonníka. Všetky zmeny, týkajúce sa tejto zmluvy, môžu byť vykonané len písomnou formou –
dodatkom k zmluve, inak sú neplatné. Ku zmenám sa vyžaduje súhlasný písomný prejav vôle oboch zmluvných strán.
Zmluva je vyhotovená v dvoch kópiách, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednej kópii. Zmluva nadobúda
platnosť dňom jej podpísania a na znak súhlasu s celým jej obsahom bola oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán dobrovoľne podpísaná. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zmluvná strana môže zmluvu vypovedať len
písomnou formou i bez uvedenia dôvodu jej vypovedania. Výpovedná lehota je 1 kalendárny mesiac a začína plynúť
dňom doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.
V obci Choňkovce dňa : 18.01.2021
Za dodávateľa:

Za objednávateľa :

............................................
Peter Streňo

...........................................................
Radoslav Hvožďak- starosta obce
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