Zmluva o dielo
uzaworoná podFa ust. s 536 a nasl. obchodného zákonnÍka v platnom znení

ZhotoviteÍ:

WebÍinity, s.r'o.
so sídlom v SR, E. Adyho 3, 941 10 Tvrdoéovce
Staturárny orgán: JúliúsSzarka
zapÍsanf v obchodnom registri okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vlozka 28292lN
bankové spojenie: VÚB, öíslo úötu: 2853560359/02oo

lÖo: 46 012273
DlÓ 2023182381

(dalej ako,,zhotovitel')
a

objednávatel: obecnf

úrad Kolta
lÖo: oo308986
DlÖ 2021060734
so sidlom v SR, 941 33 Kolta
Staturárny orgán: lda Krnóanová' starostka obce
(dalej ako'objednáVater')

L

1.

2.
3.

Vöeobecné ustanovenia
Zmluvné strany Vyhlasujú, 2e údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuátne
a zavezuJú sa bez meékania oznámif druhej zmluvnej strane ka2dú zmenu, ktorá by mohla
mat vplyv na plnenie zmluvnfch závázkov ' Sú si vedomí, 2e pri neoznámení takejto
skutoÖnosti budú znáéaf následky' ktoré móZu druhej zmluvnej strane z neznalosti tychto
údajoV vzniknút.
zhotovitet prehlasuje, 2e spÍna podmienky a poZiadavky na vyhotovenie a administráciu
webovej stránky obce stanovenej podra ö|ánku ll tejto zmluvy.
objednávater prehlasuje, 2e je oprávnen! túto zmluvu uzatvorit a riadne plnif závázky v
nej obsiahnuté a je zodpovedn! za obsah webovej stránky'
il.

Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy sú sluZby:
vytvorenie grafického návrhu novej Webovej stránky do zmluvne dohodnutého termínu, za
podmienok stanovenych touto zmluvou. Podkladom pre Vyhotovenie stránky je obsah
existujúcej webovej stránky www.kolta.sk

1.

2.

zabezpeöenie obnovania obsahu t'ichto stránok podÍa po2iadaviek objeqnávatera.
CharaKer a mnoistvo predmetu zmluvy: vyvoj, aplikácia a nastavenie softvérq
i"i.ou''
slú2iacej na vykonanie predmetu zmluvy.
"
Rozsah'. rozsah teraj5ích internetovych stránok obce na adrese www'kolta.sk
ilt.

Vykonanie diela
1.

Zhotovitel

:'::'#ff

zmluvy.

sa zavázuje na svoje náklady vykonat dielo

zmysle {1.

ll

tejto zmluvy

: 3?Íjlil5n"iliÍff j} :!i jT"'!ffi *:'j;í:,'ill":.Jlru,].nyl!*
.v

,

3.

Pri vykonávaní d|ela postupuje zhotovitet v súlade s pokynmi objednávatgr.'
ZholwiteÍ nie je v omeSkaní s plnením závázku, ak mu objednávater nepo|1r1o1

4.

VlastnÍctvo' ako

1.

Práva a pouinnoYii objednávatefa
objednávatef je povinnf riadne a vöas dodaf zhotoviterovi podklady

2.

aj nebezpeöenstvo Skody
objednávatela odovzdaním predmetu diela.

k

zhotovovanej

v digitálnej podobe.
2.

potrebnÚ

veci prechádza

k

na

vyhotoveniu diela

objednávatel je povinn1i vykonané dielo prevziat'.
V,

.
2.
'l

Povinnosti zhotovitela
zhotovitet sa zavázuje, 2e vykoná dielo podra tejto zmluvy.
Zttotovitel je povinn1i odovzdat objednáVatelovi doklady, ktoré sa vá'ahujú
k odovzdanému
die|u a ktoré sú potrebné na jeho uZÍvaníe.
vt.
Cena diela

1-

2.

2

Cena za vytvorenie Webovej stránky zhotoviterom (t. j. grafick! návrh, io,.o arAr a ral
nutnlch módulov) je urÖená na zákiade vzájomnej oón"-ov
350'- €.
Mesaöná odmena je 50 € za aktualizáciu stránok a rieSenie techn|ckúch problémov
v
rozsahu 5 hodín mesaöne a tie2 Webhosting na 1 mesiac. V
j; ''.nr."ié' .l
.cenJ
pou2ívanie portálu www.nasezmluvy.sk, slú2iaceho na povinné-'.:,^;J-i:;^
dokumentov obce a Základnej ékoly. Fakiúra za m"'aenj'ltt,IJil;i
ű:TT:glJ}i:
v2dy 1..dfia nas|edujúceho mesiaca po vykonaní aktualizácie, nsj'iái-.á''n;']."
nasledujúci po mesiaci' V ktorom bolo dielo odovzdané.
zhotoviter je oprávnen! zv}iéif dohodnutú cenu o sumu, ktorá nevyhnut1"
prev1iói náklady
úöelne vynaloÉenézhotovitelom, v prípade dalöích, vopred nedohodnuly['iíüiJii''"iJr
'
objednávetela. objednávatel sa zavázuje takéto zvlsenie ceny písomne

i'í""'ö g; i::ffi"*l

|óÜ;dTt|-*_'

objednávatet

sa zavázuje riadne uhrádzaf

zhotoviterovi cenu

za dielo podta

faktúry

vystavenej zhotovitefom.

vll.

Záruöná doba
1.

J

pouzitím nesprávnych
Zhotovitet nezodpovedá za vady diela' ktoré boli. spösobené
diela'
pri
objednávky
tvorbe
lodkladov poskytnutlch objednávatetom
predmetu tejto
Zhotovitet nezodpovedá za vady spósobené nesprávnym pouZívaním
zmluvy alebo posi<odením predmetu zmluvy objednávateÍom'
v lehote 30
Vady zistené a reklamované v zárutnej dobe sa zhotoviter zavázuje odstránif
oní ód icn písomného oznámenia objednávateÍom'

vlll.

1.

2.
3.

4.
5.

Závereénéustanovenia
otázky neupravené touto zmluvou sa riadia ' prísluénlmi ustanoveniami obchodného
zákonníka, prípadne dalóími právnymi predpismi'
k zmluve
zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byt' vykonané formou písomného dodatku
a musia byf podpísané oboma zmluvnlmi stranami'
Zmluva nadobúda úóinnost' dóom podpisu oboma zmluvnlmi stranami'
strán
Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktonich ka2dá zo zmluvnlch
obdÉíjeden.
ich prejavy vóle
Zmluvné strany si zmluvu preöítali, jej obs9|u porozumeli a prehlasujú' 2e
iáine, zrozumiteÍné auiöité, öo svojimi podpismi potvrdzujú.
sü
'lóooone,

ZhotoviteÍ
Július Szarka
konatel' spoloönosti Webfi nity s. r.o.
v Tvrdoéávciach dáa ....t...?':.3 !'11]

objednávateÍ
lda Krnöanová
starostka obce Kolta
v Korte dfra ..?...r....:.:..t.i.

webÍinity's."o.
E.Ailyho

3

941 l0 Te.doaovce
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