ZMLUVA – MODERNEOBCE.SK
Evidenčné číslo objednávateľa: MsP/21/00019

ZMLUVA
MODERNEOBCE.SK

DOMÉNA: MSP.BRATISLAVA.SK

EWORKS.sk s.r.o. (povinný platca DPH)
Hlboká 7, 949 01 Nitra
IČO: 46 483 608
IČ pre DPH: SK 282 000 7146
DIČ: 282 000 7146
Č. ObU-NR-OZP-2011/12514-2
Č. živnostenského registra 430-40723
Účet: 2926868240 / 1100
IBAN: SK9611000000002926868240

STRANA 1

WEB: MODERNEOBCE.SK

MAIL: INFO@MODERNEOBCE.SK

MOBIL: +421 / 907 502 945

ZMLUVA – MODERNEOBCE.SK
Zmluva o zhotovení a prenajatí internetovej stránky v zmysle ust. § 269 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a Licenčná zmluva v zmysle
ust. § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.
(ďalej ako „zmluva“) uzatvorená medzi:
Objednávateľ/Nájomca: (ďalej ako „objednávateľ“)
Sídlo (fakturačná adresa)
IČO
Štatutárny orgán
Osoba oprávnená na podpísanie
Poverený projektom
Zhotoviteľ/Prenajímateľ: (ďalej ako „zhotoviteľ“)
Sídlo (fakturačná adresa)
Zápis
IČO, DIČ
Banka, číslo účtu
Zastúpený

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
006 034 81
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
Mgr. Miroslav Antal, náčelník Mestskej polície hlavného mesta SR
Bratislavy
PhDr. Peter Pleva
EWORKS.sk s.r.o.
Hlboká 7, 949 01 Nitra
OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 30582/N
46 483 608, 282 000 7146
Tatra Banka, a.s., 2926868240 / 1100
Ing. Michal Dobrotka, MBA (konateľ)

(zhotoviteľ a objednávateľ ďalej ako „zmluvné strany“)

Preambula
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že v rámci projektu zhotoviteľa „ModerneObce.sk“, ktorý je určený pre samosprávu miest a obcí a za podmienok uvedených
v tejto zmluve, zhotoviteľ zhotoví pre objednávateľa internetovú stránku so systémom na správu jej obsahu (ďalej ako „stránka“).

2.

Zhotoviteľ zabezpečí prenájom cloudového riešenia zabezpečujúceho zobrazenie internetovej stránky v sieti internet, ktorá bude umiestnená na
doméne vo vlastníctve objednávateľa.

3.

Zhotoviteľ objednávateľovi garantuje, že stránka a doména spĺňajú všetky zákonné požiadavky, ktoré musia oficiálne internetové stránky miest a obcí
povinne spĺňať v zmysle výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 zo dňa 04.04.2014 o štandardoch pre informačné systémy verejnej
správy a zaväzuje sa zachovať funkčnú doménu a obsah internetovej stránky v súlade so zákonnými požiadavkami po celú dobu trvania zmluvy.

4.

Cieľom projektu „ModerneObce.sk“ je vytvorenie modernej internetovej stránky za účelom propagácie mestskej polície hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy (ďalej len „mestská polícia“ a „Bratislava“), poskytovaním informácií súvisiacich s mestskou políciou pre obyvateľov Bratislavy a jej
návštevníkov.

5.

Touto zmluvou sa zároveň stanovujú ďalšie vzájomné relevantné práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami pri realizácii účelu tejto zmluvy.

6.

Zmluvné strany vyhlasujú, že majú úplnú právnu spôsobilosť na uzavretie tejto zmluvy a vykonanie ktoréhokoľvek z jej ustanovení nie je v rozpore ani
nebude porušením platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Článok I - Predmet zmluvy
1.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zhotoviť a odovzdať objednávateľovi
kompletnú a fungujúcu stránku a v rozsahu podľa špecifikácie uvedenej v tomto článku tejto zmluvy, v ktorom je uvedené jej technické a obsahové
vymedzenie a záväzok objednávateľa prevziať stránku a to za podmienok dohodnutých zmluvnými stranami v tejto zmluve.

2.

Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť dohodnutú cenu za služby poskytnuté pri zhotovení stránky nad rámec poskytnutých služieb v zmysle
čl. I ods. 3 tejto zmluvy a za poskytnutie prenájmu stránky riadne a včas a to za podmienok dohodnutých zmluvnými stranami v tejto zmluve.

3.

Na základe dohody zmluvných strán sa zhotoviteľ ďalej zaväzuje upravovať a vytvárať nové funkcie stránky, prípadne existujúce funkcie upravovať v
záujme zvýšenia efektivity stránky ako napr. administrácia a záloha stránky, kontrola, aktualizácia a záloha systému, komponentov a modulov,
poskytovať konzultácie pri správe stránky, monitorovanie a ladenie stránky, upravovať grafickú časť stránky, zabezpečovať, aby stránka poskytovala
možnosť zverejnenia informácií aj v iných jazykoch a vykonávať iné práce na vývoji nových komponentov a modulov stránky a objednávateľ sa zaväzuje
za takto vykonané práce zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu riadne a včas a to za podmienok dohodnutých zmluvnými stranami v tejto zmluve.
Všetky úkony potrebné na zhotovenie a odovzdanie stránky sa poskytujú objednávateľovi bezodplatne podľa čl. III ods. 1 zmluvy maximálne v rozsahu
osem hodín práce zhotoviteľa. Všetky ostatné práce nad tento časový rozsah budú spoplatnené v súlade s článkom III ods. 3 tejto zmluvy.

4.

Za účelom zhotovenia stránky je zhotoviteľ povinný realizovať tieto úkony:
a)

Ukážkovú stránku pre klienta za účelom overenia funkčnosti a možností projektu.

b)

Presun dát z pôvodnej internetovej stránky (v rozsahu 8 pracovných hodín zdarma).
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5.

c)

Otestovanie stránky a spustenie do ostrej prevádzky.

d)

Zaškolenie správcov stránky a užívateľov poverených objednávateľom, ktorí budú spravovať stránku a publikovať informácie na stránke v rozsahu
3 hodín.

Zhotoviteľ zhotoví stránku, ktorá bude pozostávať z nasledovných modulov (nie všetky moduly musí mať nutne objednávateľ aktivované, je to na jeho
uvážení):

a)

Modul „Novinky“ - Umožňuje publikovať aktuálne spravodajstvo.

b)

Modul "Menu" - Vytvára základnú štruktúru stránky.

c)

Modul „Kalendár“ - Kalendár udalostí.

d)

Modul „Formuláre“ - Umožňuje vytvárať vlastné formuláre (napr. online žiadosti).

e)

Modul „Ankety“ – Umožní na stránke vytvárať ankety.

f)

Modul „Zverejňovanie“ - Slúži na zverejňovanie súborov, umožňuje ich triediť, radiť a vyhľadávať.

g)

Modul „Galéria a Videogaléria“ - Automatické spracovanie fotiek a videa, vrátane videa z Youtube a Facebooku.

h)

Modul „Informácie“ - Zobrazuje základné informácie o objednávateľovi, povinné kvôli vyhláške.

i)

Modul „Partneri“ - Umožní zobraziť logá partnerov objednávateľa v päte stránky.

j)

Modul „SMS informátor“ - Umožňuje posielať informačné SMS občanom priamo zo stránky.

k)

Modul „Mailový newsletter“ - Automatický mail informujúci občanov o zmenách na stránke 1x za 7 dní.

l)

Modul "Podnet pre náčelníka" – Možnosť zasielať podnety občanmi priamo náčelníkovi.

m)

Modul "Dôležité odkazy" – Umožňuje na úvodnej stránke vytvoriť extra lištu s ikonkami.

n)

Modul "TOP lokality" – Vytvorí na úvodnej stránke dizajnový blok s najkrajšími lokalitami obce / mesta.

o)

Modul „Vlastný obsah“ - Umožňuje občanom zaslať na stránku vlastný obsah (napr. udalosť kalendára).

p)

Modul „Vyskakovacie okná“ – Možnosť nastaviť na stránke vyskakovacie okno ako upozornenie na kritické udalosti.

q)

Modul „Rezervácie“ – Rezervačný systém určený na rezerváciu termínov občanmi (využiteľný aj na celoplošné testovanie).

r)

Modul „Susedská burza“ – Umožní občanom na stránke publikovať inzeráty formou bazáru.

s)

Modul „Rozšírené adresy“ – Umožňuje na úvodnej stránke vytvoriť kontakty na rôzne sekcie obecného úradu, alebo konkrétne osoby.

Článok II - Dôležité dojednania zmluvných strán
1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje prideliť objednávateľovi poverenú kontaktnú osobu pre účely riešenia akýchkoľvek vzniknutých problémov so správou
a prevádzkou stránky. Komunikácia medzi zmluvnými stranami bude prebiehať telefonicky alebo formou e-mailu, pričom všetky informácie musia byť
medzi zmluvnými stranami písomne potvrdené e-mailovou komunikáciou.

2.

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, počnúc dňom nadobudnutia jej účinnosti, pričom táto dohoda sa primárne vzťahuje na prenájom cloudového
riešenia.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že počas zhotovenia stránky a počas trvania prenájmu stránky sú kontaktnými osobami zodpovednými za komunikáciu s
druhou zmluvnou stranou tieto osoby:

a)

za zhotoviteľa: Ing. Michal Dobrotka, MBA
telefónne číslo: 0907 502 945, e-mail: info@eworks.sk

b)

za objednávateľa: Mgr. Miroslav Antal
telefónne číslo: 0902 793 616, e-mail: miroslav.antal@mp.bratisslava.sk

4.

Zhotoviteľ garantuje funkčnosť stránky a časovú dostupnosť stránky na úrovni minimálne 99%. V prípade prerušenia funkčnosti stránky z dôvodu
nedostupnosti stránky v uvedenej garancii, zhotoviteľ poskytne objednávateľovi na požiadanie zľavu a to za každé 1% nedostupnosti vráti 1% z ceny za
prenájom stránky za mesiac v tom ktorom mesačnom období prenájmu stránky.

5.

Zmluvné strany sa dohodli, že správa obsahu stránky prechádza po jej odovzdaní na objednávateľa.

6.

Všetky úkony potrebné na zhotovenie a odovzdanie stránky sa započítavajú maximálne v rozsahu osem hodín práce zhotoviteľa. Všetky ostatné práce
nad tento časový rozsah, najmä práce uvedené v článku I v odseku 3 tejto zmluvy, budú spoplatnené v súlade s článkom III tejto zmluvy.

7.

Zhotoviteľ si vyhradzuje právo použiť na stránke svoje firemné logo a odkaz na internetovú stránku zhotoviteľa ako aj informáciu o zhotoviteľovi
v textovej forme.

8.

Objednávateľ súhlasí s tým, že zhotoviteľ je oprávnený všetky dáta, ktoré mu budú poskytnuté, spracovať tak, ako je to potrebné pre zhotovenia stránky.
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Článok III - Cena a platobné podmienky
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zhotoví stránku pre objednávateľa bezodplatne.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za prenájom stránky sa stanovuje na 29 € bez DPH mesačne.

3.

Cena za ďalšie spravovanie stránky, osobné konzultácie, spracovanie obsahu a programovanie nad rámec rozsahu prác uvedených v článku II v odseku
6 tejto zmluvy je určená dohodou zmluvných strán na 28 € bez DPH za každú začatú hodinu takto vykonaných prác zo strany zhotoviteľa.

4.

Webhosting stránky je zahrnutý v základnej cene prenájmu stránky a nie je ho teda nutné extra priplácať. Cena za poskytnutie webhostingového
priestoru nad rozsah základného webhostingového priestoru o veľkosti 5 GB podľa článku I odseku 4 písm. E) je dohodou zmluvných strán stanovená
na 3 € bez DPH (slovom tri eurá) za každých ďalších 5 GB webhostingového priestoru za mesiac.

5.

Cena za odoslanú SMS zo systému sa stanovuje na 0,04 € bez DPH.

6.

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vystaví každý mesiac faktúru vo výške dohodnutej ceny za prenájom stránky a v prípade ak boli vykonané práce
nad rámec rozsahu uvedeného v článku II v odseku 6 tejto zmluvy alebo bol objednávateľovi poskytnutý webhostingový priestor nad rozsah jeho
základnej veľkosti, prípadne odoslané SMS, aj vo výške týchto cien a doručí ju objednávateľovi na emailovú adresu, pričom objednávateľ podpisom
tejto zmluvy vyjadruje súhlas s elektronickou fakturáciou.

7.

Takto vystavenú faktúru sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi v lehote splatnosti tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia
bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Na účely tejto zmluvy je faktúra zaplatená dňom pripísania finančných
prostriedkov na účet zhotoviteľa.

8.

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude účtovať k cenám uvedeným v tomto článku tejto zmluvy daň z pridanej hodnoty v zmysle platných
právnych predpisov Slovenskej republiky a objednávateľ sa zaväzuje riadne zaplatiť uvedené ceny spolu s príslušnou daňou z pridanej hodnoty.

9.

V prípade nedodržania doby splatnosti nájmu má zhotoviteľ právo účtovať objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% za každý deň omeškania
z dlžnej sumy.

10.

Zhotoviteľ má právo raz ročne aktualizovať všetky sadzby uvedené v tejto zmluve, s tým že je povinný informovať objednávateľa minimálne
v trojmesačnom (3) predstihu pred ich účinnosťou. V prípade ak sa zmluvné strany nedohodnú na uplatňovaní týchto nových cien formou dodatku k
zmluve, ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy.

11.

Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky vyššie uvedené ceny sú určené v súlade so zákonom č. 18/1996 Zb. o cenách.

12.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky ostatné náklady spojené s užívaním a so správou stránky hradí objednávateľ.

Článok IV - Zhotovenie, odovzdanie a prevzatie stránky
1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať stránku najneskoršie do 14 dní od záväznej objednávky realizovanej prostredníctvom pošty alebo e-mailu zo
strany objednávateľa.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní a prevzatí stránky bude vyhotovený preberací protokol, pričom za preberací protokol sa považuje mailové
písomné odsúhlasenie odovzdaného diela zo strany objednávateľa (ďalej ako „preberací protokol“).

3.

V preberacom protokole zmluvné strany uvedú všetky vady, ktoré má stránka v čase jej odovzdania objednávateľovi. Ak má stránka vady, objednávateľ
určí zhotoviteľovi lehotu na odstránenie týchto vád ktoré je zhotoviteľ povinný odstrániť v takto určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako štrnásť
(14) dní.

4.

Po odstránení vád zmluvné strany odsúhlasia preberací protokol, ktorým dôjde k odovzdaniu stránky, ak táto nemá v čase jej preberania vady, ktoré by
bránili jej riadnemu užívaniu.

5.

Stránka sa považuje za riadne vykonanú zhotoviteľom a odovzdanú objednávateľovi podpísaním preberacieho protokolu alebo márnym uplynutím 7
dní odo dňa vyzvania objednávateľa na prevzatie stránky alebo spustením stránky od ostrej prevádzky, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane najskôr.

6.

Dohodnutá lehota na odovzdanie diela podľa odseku 1 sa predlžuje o dobu potrebnú na splnenie požiadaviek objednávateľa v rozsahu prevyšujúcom
rozsah výkonov tvoriacich súčasť rozsahu diela podľa čl. I ods. 3 tejto zmluvy.

7.

Dojednaný termín plnenia sa predlžuje o dni, v ktorých nebude možné pokračovať v zhotovení stránky z dôvodov zapríčinených živelnými pohromami
alebo inými nepredvídateľnými udalosťami nezapríčinenými zhotoviteľom, na ktoré nemá zhotoviteľ vplyv. Tomuto režimu podlieha tiež nemožnosť
riadneho postupu prác zhotoviteľa pre prekážky na strane objednávateľa. O vzniku takýchto prekážok musí zhotoviteľ objednávateľa bezodkladne
upovedomiť.

8.

Pokiaľ stránku nie je možné dokončiť z dôvodov na strane objednávateľa alebo ak objednávateľ aj napriek výzve zhotoviteľa ani po uplynutí dodatočnej
lehoty neposkytol potrebnú súčinnosť pre dokončenie stránky, považuje sa stránka za dokončenú momentom, kedy zhotoviteľ zabezpečil na stránke
vykonanie všetkých úkonov, ktoré mali byť vykonané, resp. zabezpečil všetky tie úkony smerujúce k dokončeniu stránky, ktoré sa mohli vykonať aj bez
riadnej súčinnosti objednávateľa.

Článok V - Práva a povinnosti zhotoviteľa
1.

Zhotoviteľ má najmä právo na zaplatenie ceny za prenájom stránky a ostatných cien dojednaných v zmysle článku III tejto zmluvy.
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2.

Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť stránku a poskytovať prenájom stránky v kvalite zodpovedajúcej účelu tejto zmluvy a príslušným platným právnym
predpisom Slovenskej republiky.

3.

Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých závažných okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na riadne a včasné zhotovenie
stránky.

4.

Zhotoviteľ má tieto ďalšie povinnosti:
a)

vopred upozorniť objednávateľa na možnú nezhodu komponentov dodaných mu objednávateľom s komponentmi, ktoré použije zhotoviteľ a ktoré
sú potrebné na zhotovenie, dokončenie alebo úpravu stránky,

b)

vložiť text, obrázky a iné zdroje informácií dodaných objednávateľom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom účelu tejto zmluvy,

c)

po riadnom odovzdaní stránky objednávateľovi poskytnúť objednávateľovi hlavné správcovské mena a heslo na prístup k správe stránky,

d)

reagovať na výzvy objednávateľa k spolupráci v rámci zhotovenia stránky a jej následnej správy v najkratšom technicky možnom čase,

e)

umožniť objednávateľovi užívať stránku za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

5.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zaškoliť správcov stránky a užívateľov poverených objednávateľom, ktorí budú spravovať stránku a publikovať informácie na
stránke v rozsahu 3 hodín a to bezplatne. Každé ďalšie školenie bude účtované bežnou dohodnutou hodinovou sadzbou zhotoviteľa.

6.

Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi bezplatne manuál k funkcionalitám určeným pre správu stránok a zároveň zodpovedá aj za
bezodkladnú aktualizáciu manuálu v prípade zhotoviteľom vykonaných zmien.

Článok VI - Práva a povinnosti objednávateľa
1.

Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotoviteľovi poskytne všetku potrebnú súčinnosť a všetky informácie potrebné pre riadne a včasné zabezpečenie
zhotovenia stránky. Pod súčinnosťou sa rozumie najmä dodanie všetkých podkladov (obrazový, zvukový alebo zvukovoobrazový materiál, texty, popisy,
programy alebo prezentácie) vyžiadaných zhotoviteľom počas zhotovenia stránky, ktoré sú potrebné pre bezproblémovú realizáciu zhotovenia stránky.

2.

Objednávateľ má právo informovať sa o priebežnom stave zhotovenia stránky.

3.

Objednávateľ je povinný najmä platiť všetky faktúry vystavené zhotoviteľom v dohodnutom termíne v zmysle článku III odseku 6 tejto zmluvy.

4.

Objednávateľ je ďalej povinný:
a)

dodať podkladové materiály v zodpovedajúcej kvalite a v čase podľa dohody zmluvných strán, pokiaľ tieto podkladové materiály na základe
dohody s objednávateľom nedodá zhotoviteľ sám,

b)

informovať zhotoviteľa o všetkých nových podstatných skutočnostiach majúcich vplyv na zhotovenie stránky najneskôr do troch pracovných dni
odo dňa, kedy sa o týchto skutočnostiach dozvedel,

c)

po prevzatí stránky vykonávať správu stránky a užívať stránku,

d)

poskytnúť zhotoviteľovi všetky podklady na riadne a včasné splnenie jeho záväzku, ak zhotoviteľ objednávateľa o poskytnutie podkladov
požiadal.

Článok VII - Licencia
1.

Zmluvné strany uzatvárajú licenčnú zmluvu, ktorej predmetom je stránka, ktoré bude zhotovená na základe tejto zmluvy.

2.

Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie stránky ako:
a)

nevýhradnú, neprenosnú a nepostúpiteľnú licenciu,

b)

licenciu v neobmedzenom rozsahu t. j. bez vecného alebo územného obmedzenia,

c)

licenciu na čas nevyhnutný na dosiahnutie účelu zmluvy.

3.

Objednávateľ je v rámci licencie oprávnený použiť stránku prostredníctvom internetu spôsobom nevyhnutným na dosiahnutie účelu zmluvy teda najmä
za účelom poskytovania informácií a propagáciu objednávateľa v zmysle preambuly tejto zmluvy.

4.

Za porušenie zákazu použitia stránky tretími osobami sa nepovažuje umožnenie prístupu verejnosti na stránku v rámci internetovej siete v rozsahu
využívania bežných prístupových práv návštevníkov internetovej siete a v rozsahu využívania modulov a funkcií stránky.

5.

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ udeľuje licenciu bezodplatne.

6.

Zodpovednosť za dodržiavanie autorských práv a práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva materiálov (textov, obrázkov, počítačových programov,
animácií, prezentácií, a iných zdrojov) dodaných objednávateľom nesie objednávateľ.

7.

Zodpovednosť za dodržiavanie autorských práv a práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva materiálov (textov, obrázkov, počítačových programov,
animácií, prezentácií, a iných zdrojov) dodaných zhotoviteľom a pri zhotovení stránky a ďalších prác na stránke nesie zhotoviteľ.

8.

Akékoľvek iné použitie stránky ako je uvedené v tomto článku tejto zmluvy podlieha písomnému súhlasu zhotoviteľa, pričom za každé takto odsúhlasené
použitie má zhotoviteľ nárok na primeranú odmenu podľa dohody zmluvných strán.
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Článok VIII - Vyhlásenie zmluvných strán
1.

Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane
každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov a sú si vedomé, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať následky,
ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť.

2.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé uzatvoriť túto zmluvu, že uzatvorením tejto zmluvy sa neporušujú ustanovenia žiadnej inej zmluvy uzavretej
s treťou osobou, že neporušujú žiadne zákonné normy platné v Slovenskej republike alebo iným spôsobom neporušujú osobné alebo majetkové práva
iných osôb, že nebudú uzatvárať zmluvy s tretími osobami, ktoré by boli v akomkoľvek rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy.

3.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že stránka nezasahuje do autorských práv tretích osôb a garantuje, že v budúcnosti nebudú voči objednávateľovi vznesené žiadne
ďalšie nároky.

4.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky a požiadavky v tejto zmluve stanovené a je oprávnený túto zmluvu uzatvoriť a riadne plniť záväzky
v nej obsiahnuté.

5.

Objednávateľ vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky a požiadavky v tejto zmluve stanovené, je oprávnený túto zmluvu uzatvoriť a riadne plniť záväzky
v nej obsiahnuté a je oprávnený so stránkou nakladať spôsobom, aký je predpokladaný podľa tejto zmluvy.

Článok IX - Zodpovednosť za škodu
1.

Vlastníkom stránky je až do jej odovzdania objednávateľovi zhotoviteľ, ktorý do tohto času znáša nebezpečenstvo škody na nej.

2.

Vlastníctvo stránky a nebezpečenstvo škody na stránke prechádza na objednávateľa odovzdaním stránky, ktoré je potvrdené preberacím protokolom.

3.

Zhotoviteľ nie je zodpovedný za obsah stránky, ani za pravdivosť, ani aktuálnosť informácií na nej zobrazených. Zhotoviteľ tiež nezodpovedá za súlad
obsahu s vyhláškou. Túto zodpovednosť nesie objednávateľ.

4.

Zhotoviteľ nezodpovedá za požadovanú formu zverejňovania informácií v podobe grafického zobrazenia stránky, formátu zverejnených dokumentov,
prístupnosti či použiteľnosti stránky. Uvedené nedostatky v prípade potreby zhotoviteľ prekonzultuje s objednávateľom.

5.

Zhotoviteľ nezodpovedá za škody objednávateľovi vzniknuté a spôsobené stratou alebo poškodením dát uložených na stránku objednávateľom a
uložených dát po odovzdaní stránky.

6.

Zhotoviteľ nezodpovedá za škodu vzniknutú objednávateľovi, ak bola spôsobená nevhodným nastavením internetového prehliadača alebo iného
zariadenia zo strany objednávateľa.

7.

Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za bezpečnosť prístupu resp. dát uložených na stránke, t.j. neručí za to, že dáta pri prenose v internetovej sieti nebudú
zneužité tretími stranami.

8.

Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za stratu na zisku ani za iné ekonomické, nepriame, mimoriadne alebo následné škody objednávateľa vyplývajúce
z prevádzky stránky.

9.

Zhotoviteľ predpokladá výhradné autorstvo informácií, dokumentov, fotografií a grafík získaných od objednávateľa a tým nezodpovedá za obsah, ktorý
objednávateľ požaduje na stránke zverejniť.

10. Zhotoviteľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla objednávateľovi v dôsledku neposkytnutia alebo obmedzeného poskytnutia internetovej siete
najmä ako priameho dôsledku poruchy, opravy údržby, reštrukturalizácie a rozšírenia siete alebo jej časti, alebo ako dôsledok prekročenia kapacity
siete alebo kapacity siete, prípadne výpadku hostingu.
11. Zhotoviteľ taktiež nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v súvislosti s neposkytnutím alebo nesprávnym poskytnutím služieb internet v dôsledku udalostí,
ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.

Článok X - Zodpovednosť za vady a reklamácia
1.
2.
3.
4.
5.

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má stránka v čase jej odovzdania objednávateľovi až do skončenia záručnej doby.
Záručná doba na funkčnosť, kvalitu, požadovanú úroveň zobrazenia poskytnutých informácií na stránke je dvadsaťštyri mesiacov odo dňa podpísania
preberacieho protokolu.
Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané písomne. Reklamáciu je možné vykonať aj e-mailom s dodatočným písomným potvrdením, inak je
tento spôsob reklamácie neplatný. Reklamácia musí obsahovať označenie vady, miesta, kde sa vada nachádza, prípadne popis ako sa vada prejavuje.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v každom konkrétnom prípade riadne reklamovanú vadu odstráni spôsobom a v termíne najneskôr 5 pracovných dní odo dňa
oznámenia, ak sa s objednávateľom nedohodnú inak.
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady stránky, ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych podkladov dodaných objednávateľom, ak zhotoviteľ na ich
nevhodnosť objednávateľa písomne upozornil alebo ak zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť nevhodnosť týchto podkladov.

Článok XI - Zmluvná pokuta
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania zhotoviteľa so zhotovením a odovzdaním stránky riadne a včas je zhotoviteľ povinný zaplatiť
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% denne z ceny za prenájom stránky za mesiac a to za každý aj začatý deň omeškania so zhotovením a
odovzdaním stránky.
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Článok XII - Odstúpenie od zmluvy a vypovedanie zmluvy
1.

Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak:
a)

2.

objednávateľ dodá zhotoviteľovi obrazový, zvukový, alebo zvukovoobrazový materiál, texty, obrázky alebo prezentácie, ktoré majú byť použité na
zhotovenie stránky, jej úpravu, zmenu, alebo dokončenie, ktoré svojím obsahom, grafickým spracovaním, alebo účelom na ktorý majú byť použité
porušujú platné právne predpisy Slovenskej republiky alebo ktorých obsah, vyhotovenie, alebo úroveň zobrazenia je v rozpore s dobrými mravmi.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak:
a)

zhotoviteľ hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy, za čo sa považuje aj porušenie povinnosti platiť zhotoviteľovi peňažné plnenia
podľa tejto zmluvy

3.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že túto zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán. Táto zmluva zaniká dňom uvedeným
v dohode o jej zániku alebo dňom nadobudnutia jej platnosti a účinnosti.

4.

Túto zmluvu môže ukončiť písomnou výpoveďou ktorákoľvek zmluvná strana v trojmesačnej (3) výpovednej lehote aj bez uvedenia dôvodu.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď druhej zmluvnej strane
doručená.

Článok XIII - Doručovanie
1.

Písomnosti týkajúce sa záväzkov medzi zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú doručovať poštou vo forme
doporučenej listovej zásielky. Poštou doručuje zmluvná strana – odosielateľ, druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, resp. na
inú adresu oznámenú písomne jednou zo zmluvných strán ako korešpondenčnú adresu. Ak nie je možné doručiť písomnosť na túto adresu, povinnosť
odosielateľa je splnená v deň, keď ju pošta vrátila ako nedoručiteľnú.

2.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli na oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzkov medzi nimi, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy
i prostredníctvom e-mailu alebo osobne. Písomnosť doručenú e-mailom treba doplniť najneskôr do troch dní predložením originálu spôsobom podľa
predchádzajúceho odseku.

3.

Zmluvné strany sa dohodli že faktúry za služby budú doručované emailom vo formáte PDF bez nutnosti doloženia ich písomného originálu.
Objednávateľ má zároveň k dispozícii všetky svoje faktúry na stiahnutie priamo v administračnom systéme. Dodávateľ garantuje že PDF verzia faktúry
je 100% zhodná s jej originálom, vrátane pečiatky a podpisu.

4.

V prípade, ak zmluvná strana nepredloží druhej zmluvnej strane originál písomnosti podľa predchádzajúceho ustanovenia, má sa písomnosť za
nedoručenú. Zmluvná strana sa zaväzuje potvrdiť svojim podpisom na rovnopise, resp. na kópii originálu druhej zmluvnej strane – odosielateľovi osobné
prevzatie doručeného originálu.

5.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že písomnosť sa považuje za doručenú aj v prípade, ak:
a)

zmluvná strana odmietne prevziať doručovanú písomnosť, a to dňom dôjdenia prejavu o odmietnutí prevziať písomnosť do sféry druhej zmluvnej
strany,

b)

sa doručovaná písomnosť vráti odosielateľovi ako nedoručiteľná, t. j. adresát si zásielku v odbernej lehote nevyzdvihol, resp. zásielku odmietol
prevziať.

Článok XIV - Záverečné ustanovenia
1.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na
webovom sídle objednávateľa. Zmluvné strany sú svojimi zmluvnými prejavmi viazané odo dňa podpisu tejto zmluvy.

2.

Táto zmluva ako aj práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa riadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka, Autorským zákonom ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

3.

Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovné neupravené sa riadia Obchodným zákonníkom a ostatnými právnym predpismi platnými
na území Slovenskej republiky.

4.

Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si potrebnú vzájomnú súčinnosť pri plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy a navzájom sa budú včas
informovať o všetkých skutočnostiach potrebných pre ich spoluprácu podľa tejto zmluvy, najmä vzájomne si oznamovať všetky zmeny a dôležité
okolnosti majúce vplyv na plnenie zmluvných záväzkov.

5.

Zmluvné strany sa zaväzujú pri odstránení akýchkoľvek nedostatkov tejto zmluvy poskytovať si potrebnú súčinnosť.

6.

Zmluvné strany sa zaväzujú nepodnikať žiadne kroky smerujúce k poškodeniu alebo ohrozeniu druhej zmluvnej strany.

7.

Ak by sa akékoľvek z ustanovení tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu stalo neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným s výnimkou tých ustanovení,
ktoré nemôžu byť oddelené od zvyšnej časti tejto zmluvy z dôvodu povahy tejto zmluvy, jej predmetu alebo okolností, za ktorých bola zmluva uzatvorená,
táto skutočnosť v žiadnom prípade neovplyvňuje ani neovplyvní platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy, ostatné ustanovenia zmluvy nie
sú touto neplatnosťou dotknuté a ostávajú v platnosti. Namiesto neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia sa vzťahy zmluvných
strán upravené touto zmluvou budú spravovať platnými právnymi predpismi, resp. zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradiť novým ustanovením zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu.
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8.

Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, každý s právnou silou originálu, pričom objednávateľ po uzatvorení tejto zmluvy obdrží dva exempláre
a zhotoviteľ jeden exemplár.

9.

Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou predovšetkým dohodou.

10. Žiadna zo zmluvných strán nemôže previesť práva a povinnosti z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany na
tretiu osobu.
11. Podpisom tejto zmluvy sa stáva predchádzajúca korešpondencia príp. ústne dohody, ktoré neboli v tejto zmluve výslovne zohľadnené, bezpredmetnými.
12. Zmluvné strany prehlasujú, že v prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vznikli pri plnení tejto zmluvy je rozhodným právom právny poriadok Slovenskej
republiky a rozhodným súdom príslušný súd v Slovenskej republike.
13. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú spolupracovať v súlade so zásadami dobrých obchodných vzťahov a voči tretím osobám budú konať tak, aby
nepoškodili oprávnené záujmy druhej zmluvnej strany.
14. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy a tieto skutočnosti
považujú za predmet svojho obchodného tajomstva so všetkými z toho vyplývajúcimi dôsledkami.
15. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba očíslovanými písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.
16. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne ako prejav ich vôle, na základe pravdivých údajov, bez nátlaku, bez omylu,
nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné
a že táto zmluva je urobená v predpísanej forme v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
17. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa podrobne oboznámili s celým obsahom tejto zmluvy, obsahu zmluvy porozumeli a súhlasia s ním a nemajú k nemu
žiadne výhrady. Zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s predmetom zmluvy nie sú nijakým spôsobom obmedzené, zmluva neodporuje zákonu ani
zákon neobchádza a ani sa neprieči dobrým mravom, a na znak toho ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 12.04.2021

Mgr. Miroslav Antal, v.r.
náčelník
Mestskej polície hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy

STRANA 8

WEB: MODERNEOBCE.SK

V Nitre, dňa 07.04.2021

Ing. Michal Dobrotka, MBA, v.r.
konateľ
EWORKS.sk s.r.o.
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