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Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) 

 
 

Zhotoviteľ: 
Meno a Priezvisko:  Patrik Himič 
Bydlisko:   Hubošovce 37, 082 66 Uzovce 
Dátum narodenia:  02.07.1993 
Číslo účtu:    
Banka:    Slovenská sporiteľňa 
 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 
a 
 
Objednávateľ: 
Obchodné meno:   Domov sociálnych služieb v Brezovičke 
Sídlo:     Brezovička 62 
Zastúpený štatutárnym zástupcom: Ing. Jozef Planý, riaditeľ DSS   
IČO:     00619493 
Číslo účtu:      
Banka:     Štátna pokladnica, Bratislava 
 
(ďalej len „objednávateľ“) 
  
sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“): 

 
 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť webovú stránku a jej dodanie pod názvom 

„dssbrezovicka.sk“ (ďalej len „Dielo“) bližšie špecifikovanej v prílohe č. 1 – Špecifikácia diela, ktorá 

je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
 

2. Na vytvorenie diela sa použije redakčný systém vytvorený na mieru zákazníkovi, v ktorom bude dielo 

plne funkčné. Zhotoviteľ nezodpovedá za to, že dielo nebude plne funkčné v inom prostrední. 

Redakčný systém nie je predmetom zmluvy. 
 

3. Dielo (implementácia v redakčnom systéme nezasahuje neoprávnene do práv tretích osôb 

(autorských a iných), a tieto sú vysporiadané a zhotoviteľ garantuje, že v budúcnosti nebudú voči 

objednávateľovi vznesené žiadne ďalšie nároky. Zhotoviteľ je jediným oprávneným vykonávateľom 

majetkových práv k dielu. 
 

4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. 
 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vytvoriť dielo podľa pokynov objednávateľa. 
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Článok 2 

Špecifikácia diela 

 

1. Technická a obsahová špecifikácia diela je vymedzená v prílohe č. 1 – Špecifikácia diela, ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

 

Článok 3 

Termín plnenia 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo najneskôr v lehote do 2.12.2016. 

 

2. Dojednaný termín plnenia sa predlžuje o dni, v ktorých nebude možné pokračovať vo vykonávaní 

prác na diele 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 ležiace na strane objednávateľa. 

 

Článok 4 

Cena za dielo 

 

1. Cena za vyhotovenie webovej stránky je určená dohodou zmluvných strán a to vo výške 500,- EUR 

(slovom päťsto Eur). 

2. Ceny sú uvedené podľa zákona o dani z príjmov v čistom. 

 

          Článok 5 
Odovzdanie diela 

 

1. Riadne odovzdanie diela bude osvedčené písomným Protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý 

podpíšu obe zmluvné strany po dodaní diela zo strany zhotoviteľa. Preberací protokol bude 

obsahovať prehlásenie objednávateľa, že dielo prevzal. 

 

2. Dielo sa považuje za riadne odovzdané, ak boli splnené podmienky v článku 5., bod 1., alebo článku 

11., bod 4., alebo článku 11., bod 5. 

 

 

Článok 6 
Platobné podmienky 

 

1. Cena za vyhotovenie diela podľa článku 4., bod 1. bude uhradená v hotovosti do 15 kalendárnych 

dní od termínu odovzdania diela po podpísaní protokolu o odovzdaní a overení funkčnosti diela. 

  

2. V prípade omeškania s úhradou si zhotoviteľ môže uplatniť u objednávateľa úrok z omeškania vo 

výške 0,30% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
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      Článok 7 
Práva a povinnosti zhotoviteľa 

 

1. Zhotoviteľ má právo na zaplatenie ceny za dielo podľa článku 4. 
 

2. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť dielo v kvalite zodpovedajúcej účelu objednávky, príslušným právnym 

predpisom a záväzným normám. 
 

3. Zhotoviteľ je ďalej povinný vložiť text, obrázky a iné zdroje informácií dodaných objednávateľom 

v kvalite a množstve, ktoré mu dodal objednávateľ.  
 

4. Zhotoviteľ je povinný vopred upozorniť objednávateľa na možnú nezhodu softvéru, alebo iných 

komponentov dodaných mu objednávateľom so softvérom, alebo komponentami, ktoré použije 

zhotoviteľ a ktoré sú potrebné na vyhotovenie, dokončenie, alebo úpravu stránky. Zhotoviteľ je 

povinný urobiť tak vždy, ak by použitie takých komponentov, alebo softvér narušil funkčnosť stránky, 

alebo úroveň či kvalitu jej vybavenia. 

 

Článok 8 
Práva a povinnosti objednávateľa 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi všetky informácie potrebné pre riadne a včasné 
zabezpečenie vytvorenia diela. 
 

2. Objednávateľ je oprávnený počas vytvárania diela upresňovať zhotoviteľovi svoje požiadavky na 

dielo a na jeho technické kritériá, ale len v rámci podmienok uvedených v špecifikácii diela 

dohodnutej v prílohe č. 1 tejto zmluvy – Špecifikácia diela. 
 

3. Objednávateľ je povinný dodať ďalšie materiály a informácie súvisiace s vytvorením diela, zmluvy 
s tretími osobami vplývajúce na práce na diele, (napr. informácie o webhostingu, a pod.) 

 

4. Objednávateľ je povinný reagovať na výzvy k spolupráci zhotoviteľa, a to v najkratšom technicky 

možnom čase. 
 

5. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za zabezpečenie diela odmenu vo výške a spôsobom 

uvedeným v článku  4. a 5. tejto zmluvy. 

 

Článok 9 
                                                                         Zodpovednosť za škodu 
 
1. Zhotoviteľ nie je zodpovedný za obsah stránok, ani za pravdivosť a aktuálnosť informácií na nich 

zobrazených, túto zodpovednosť nesie objednávateľ. 
 

2. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknuté a spôsobené stratou alebo poškodením uložených dát. 
 

3. Po prevzatí stránky objednávateľom na základe preberacieho protokolu patrí objednávateľovi právo 
na dôkladné otestovanie webovej stránky najmä jej funkčnosti, kvality a úrovne zobrazenia 
aktuálnosti zobrazených informácií a ich usporiadania a to počas skúšobnej lehoty, ktorá je stanovená 
na 7 dní. Zhotoviteľ sa zaväzuje nedostatky a chyby nájdené počas skúšobnej lehoty bezplatne na 
vlastné náklady a v čo možno najskoršom čase opraviť. Výnimku tvoria iba chyby spôsobené 
programami, prezentáciami, alebo zvukovými, alebo zvukovoobrazovými záznamami dodanými 
objednávateľom na účel zhotovenia stránky a chyby a nedostatky ktorých odstránenie by 
predstavoval porušenie autorských práv, alebo iných práv duševného vlastníctva.  
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Článok 10 
Autorské práva 

 
1. Zodpovednosť za právnu čistotu a dodržiavanie autorských práv a práv vyplývajúcich z duševného 

vlastníctva materiálov (textov, obrázkov, počítačových programov, animácií, prezentácií, a iných 
zdrojov) dodaných objednávateľom nesie objednávateľ. 
 

2. Objednávateľ zaplatením celej ceny za dielo nadobudne výlučné právo používať dielo ako internetovú 
stránku. Akékoľvek iné použitie či šírenie diela alebo jeho časti podlieha písomnému súhlasu 
zhotoviteľa, pričom za každé takto odsúhlasené použitie má zhotoviteľ nárok na primeranú odmenu. 

 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že neudelí súhlas na použitie diela tretím osobám bez písomného súhlasu 
objednávateľa.  

                                                                                    Článok 11 
                                                                         Odstúpenie od zmluvy 

 

1. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy ak: 
a) objednávateľ dodá zhotoviteľovi obrazový, zvukový, alebo zvukovoobrazový materiál, texty, 

popisky, obrázky, programy, 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 právne predpisy SR alebo platné medzinárodné predpisy 
ktorými je viazaná SR, alebo ktorých obsah, vyhotovenie, alebo úroveň zobrazenia je v rozpore 
s dobrými mravmi, 
 

b) objednávateľ aj napriek predchádzajúcej písomnej výzve porušuje ustanovenia tejto zmluvy, 
 

c) ak vopred upozornil objednávateľa na možnú nezhodu softvéru, alebo iných komponentov 
dodaných mu objednávateľom so softvérom, alebo komponentmi potrebnými na vyhotovenie, 
úpravu, alebo zmenu stránky ak by taká nezhoda mohla spôsobiť narušenie podstatných 
úžitkových vlastností stránky jej funkčnosť, kvalitu a úroveň zobrazenia, alebo funkčnosť iných 
aplikácií použitých pri tvorbe stránky a objednávateľ na použití takého softvéru, alebo 
komponentov naďalej trvá. 
 

2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak: 
a) zhotoviteľ riadne neodovzdal dielo v lehote ust. v článku 3., bod 1. 
b) zhotoviteľ napriek predchádzajúcej písomnej výzve porušuje ustanovenia tejto zmluvy. 
 
 

Článok 12 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. 
 
 

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

 

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

 

4. Pokiaľ boli práce na diele ukončené a dielo nie je možné dotvoriť z dôvodov na strane                        
objednávateľa, alebo ak objednávateľ aj napriek výzve zhotoviteľa ani po uplynutí dodatočnej               
lehoty neposkytol potrebnú súčinnosť pre dokončenie diela, považuje sa dielo za dokončené a v    
zmysle článku 5., bod 1. za riadne odovzdané objednávateľovi momentom, kedy zhotoviteľ              
zabezpečil na diele vykonanie všetkých úkonov, ktoré mali byť vykonané,  resp. zabezpečil všetky tie 
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úkony smerujúce k dotvoreniu diela, ktoré sa vzhľadom na nedostatočnú súčinnosť objednávateľa, 
mohli vykonať.  

 
5. Dielo sa považuje za riadne odovzdané podľa článku 5., bod 2. od momentu, kedy je zhotoviteľom 

dodávaná akákoľvek časť diela umiestnená na webovú doménu určenú objednávateľom. Tým nie je 
dotknutá povinnosť zhotoviteľa po tom, čo odpadnú prekážky, pre ktoré nebolo možné z dôvodov na 
strane objednávateľa vykonať všetko, na čom sa podľa tejto zmluvy dohodli, splniť svoje záväzky 
podľa tejto zmluvy. 

 
6. Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy boli alebo sa stali neplatnými, nebudú tým dotknuté ostatné 

ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie nahradiť 
novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej 
podpisu. 

 
7. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami. 
 
8. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch s platnosťou originálu, pričom každá zo 

zmluvných strán obdŕží jedno vyhotovenie. 
 
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená, zodpovedá 

ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho 
pripájajú svoje podpisy. 

 

 

V Brezovičke dňa   2.11.2016 

 

 

 

OBJEDNÁVATEĽ:      ZHOTOVITEĽ: 

 

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Planý    Meno a priezvisko: Patrik Himič 

                                riaditeľ DSS v Brezovičke 

 

Pečiatka a Podpis      Podpis 

 

 


