
Zmluva o dielo č. 2022-01-01
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka Slovenskej republiky 

ČI. 1 
Zmluvné strany

Zhotoviteľ: Pepax s. r. o.
Výčapy-Opatovce 339 
951 44
IČO: 34129278 
D IČ :2021090786
Bankové spojenie: IBAN: SK61 1100 0000 0026 2377 6656, Tatra banka 
v zastúpení Petrom Dfízhalom

Objednávateľ: Obec Prašice
1. mája 142/142 
956 22 Prašice 
IČO: 00310964 
D IČ :2021315538
Bankové spojenie: IBAN: SK02 5600 0000 0008 8666 9001, Primá banka Slovensko, a.s. 
v zastúpení starostkou: Erikou Nemešovou

ČI. 2 
Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi softwarový systém pre obecnú web stránku 
v členení
a) Redakčný webový systém pre správu obecnej agendy určenej na informovanie občanov.
b) Zhotovenie grafického vizuálu predmetnej stránky.
c) Vytvorenie a customizácia štruktúry predmetnej web stránky.
d) Práce spojené so zadávaním obsahu na web stránku.

Predmet zmluvy je licenčne určený výhradne pre potreby objednávateľa a to „Obec Prašice“ a pre 
potreby zhotoviteľa a to „Pepax s. r. o.“ pričom informácie zo stránky www.prasice.sk smie 
Zhotoviteľ používať aj po skončení platnosti tejto zmluvy.

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať predmet zmluvy v aktuálnom stave podľa potreby objednávateľa 
minimálne počas platnosti tejto zmluvy ako aj po tomto termíne za úplatu formou polročného 
udržiavacieho poplatku vo výške 660,00 €.

http://www.prasice.sk


ČI. 3
Termín plnenia a spôsob prevzatia

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať a nainštalovať objednávateľovi predmetný Software špecifikovaný v čl.2 
tejto zmluvy v jednotlivých častiach v termínoch označených ako termín odovzdania formou inštalácie 
priamo na intemetový server poskytovateľa.

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje zriadiť pre tieto účely službu webhostingu s podporou Apache a M ySql.

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje pomôcť Objednávateľovi technicky komunikovať a riešiť zriadenie takejto 
služby. Zhotoviteľ bude v rozsahu tejto zmluvy spravovať aj túto službu a to najmä: kontrolu údržby 
systému, vytváranie prístupových práv, vytváranie nových mailových účtov a iné.

3.4 Podklady pre vytvorenie grafického vizuálu dodá Zhotoviteľovi Objednávateľ. Podkladom pre 
vytvorenie vizuálu sa chápu fotografie, ktoré majú byť na stránke, hornej hlavičky stránky, štruktúry 
vlastnej stránky a farby stránky.

3.5 Termíny odovzdania:

a) Zhotovenie grafického vizuálu predmetnej stránky - do 2 týždňov od podpisu tejto zmluvy za 
predpokladu splnenia vyššie uvedených povinností Objednávateľa.
b) Vytvorenie a customizácia štruktúry predmetnej web stránky -  do 1 týždňa od ukončenia 
predchádzajúceho bodu.
c) Redakčný webový systém - do 1 týždňa od ukončenia predchádzajúceho bodu.
d) Práce spojené so zadávaním obsahu na web stránku -  priebežne počas platnosti tejto zmluvy.

3.6 Poskytnutie dodávky a inštalácie predmetného systému špecifikovaného v čl.2 tejto zmluvy bude 
potvrdené odovzdávacím protokolom podpísaným obidvoma zmluvnými stranami, pričom dátum 
podpisu tohto protokolu bude jednoznačne určovať termín odovzdania predmetu plnenia.
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ČI. 4 
Cena

4.1. Zmluvné strany sa v súlade s príslušnými ustanoveniami zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách dohodli na 
cene predmetného systému (čl. 2.1. a) až c ) ) vo výške: 0,00 € bez DPH.

4.2. Služby spojené so zadávaním obsahu na stránku a prác spojených s údržbou systému podľa čl. 2.1. d) 
formou polročných úhrad v jednotkovej cene vo výške 660,00 € bez DPH za každý začatý polrok. 
(Slovom šestošesťdesiat Euro bez DPH). Faktúra za dodané služby bude vyhotovená vždy v prvý 
deň začatého polroka.

4.3. Ak nastane prípad prác iných ako sú predmetom tejto zmluvy kalkulujú sa ceny podľa aktuálne 
platného cenníka zhotoviteľa.



ČI. 5
Platobné podmienky

5.1 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zmluvnú cenu podľa bodu čl. 4 tejto zmluvy vždy do 10 dní 
od vystavenia faktúry zhotoviteľom.

Čl. 6
Niektoré ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť bezplatné odstránenie závad na predmete zmluvy, evidentne 
zapríčinených zhotoviteľom. Zodpovednosť zhotoviteľa sa nevzťahuje na závady, ktoré vzniknú 
nesprávnou obsluhou, vplyvom technických chýb hardwaru alebo chybami systémového 
programového vybavenia tretej strany.

6.2. Objednávateľ nie je  oprávnený vyhotovovať kópie programového produktu okrem kópie určenej na 
archívne účely. V prípade, že si objednávateľ vyhotoví akékoľvek kópie produktu s výnimkou 
prípadov uvedených v tejto Zmluve o dielo, berie na vedomie, že tým porušuje autorské práva 
zhotoviteľa a je si vedomý právnych následkov porušovania autorského práva vo vzťahu k občiansko
právnej a trestno-právnej ochrane.

6.3. Objednávateľ nie je oprávnený počas platnosti tejto zmluvy akýmkoľvek spôsobom programový 
produkt upravovať, prekladať ho do iných programovacích alebo národných jazykov, zahŕňať ho do 
iných programových produktov a šíriť produkty takto vytvorené.

6.4. Objednávateľ nie je oprávnený počas platnosti tejto zmluvy prevádzať získané oprávnenie na inú 
osobu, požičiavať, prenajímať alebo iným nepovoleným spôsobom zaobchádzať s programovým 
produktom.

6.5. Objednávateľ je povinný bezodkladne určiť osoby poverené zastupovaním objednávateľa vo veci 
poskytovania informácií potrebných pre zhotovenie diela a tieto oznámiť zhotovíteľovi.

6.6. Zhotoviteľ aj objednávateľ sa zaväzujú zachovať v tajnosti všetky obchodné informácie, ktoré získajú 
počas trvania tohto zmluvného vzťahu a mohli byť poškodiť druhú stranu. Toto obmedzenie zostáva 
v platnosti aj po ukončení zmluvného vzťahu.



ČI. 7
Záverečné ustanovenia

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

7.2. Všetky ďalšie zákaznícke úpravy, rozšírenia a zmeny predmetu zmluvy na základe objednávky od 
objednávateľa budú definované v dodatkoch k tejto zmluve o dielo.

7.3. Dodatky a zmeny tejto zmluvy sú možné len v písomnej forme a nadobúdajú účinnosť dňom ich 
podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

7.4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a platí na dobu 
neurčitú, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

7.5. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva predstavuje slobodný a vážny prejav ich vôle, je  pre ne 
určitá a zrozumiteľná, neuzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju 
podpisujú.

7.6. Zmluva môže byť vypovedaná oboma zmluvnými stranami bez udania dôvodu, pričom výpovedná 
lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca od doručenia 
predmetnej výpovede druhej zmluvnej strane.

7.7. V prípade súdneho riešenia akýchkoľvek sporov medzi zmluvnými stranami budú tieto spory 
prejednávané na súde príslušnom v zmysle Občianskeho súdneho poriadku.

7.8. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom 
rovnopise.

V Prašiciach, dňa 01.01.2022

Za zhotoviteľa:

l A

Peter Dŕízhal 
konateľ

Za objednávateľa:

A /

rika/Ne
ľ.k.... 

ErikafNemešová 
starostka obce


