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ZMLUVA Č. o+ogzo-oo6 o VYTVOReHí wresrnÁruxy n o posKyTovaruí
ootvtÉruovÝcH l

sLUzlEB

wesnosrtNcovÝcF|

podl'a ust. § 269 ods. 2 a 536 a nasl. Obchodného zákonníka
§
(v texte aj ako ,,Zmluva")

Čl. l. - Zmluvné stranv

í. ZHOTOVITEI]

/

POSKYTOVATE[:

2.

Obchodné meno: webex.digital s.r,o.
Sídlo: Ostrovského 2, 040 01 Košice
Korešpondeněná _adresa: Ostrovského 2, O40 01 Košice
lCo:4832946,1 DlC: 2120142167 tč opl: sK2120142167
Zápis: Obchodný register OS Košice l, oddiel Sro, vložka č.
38028lv

čislo účtulkód:

29420 1 Og7 3t 1 1 oo

IBAN: SK 44 1100 0000 0029 4201 0973
Zápis:. Obchodný register OS Košice l, oddiel Sro, vložka č,
38028/V
Tel. (kanceIária): 0918 699 666 E-mail: projekt@webex.sk
(v texte aj ako ,,Webex")

1.

Predmetom tejto Zmluvy je:

1,

2,

KLlENT

obchodné meno: obec Bohdanovce

S_ídlo: Bohda novce

1

42, 0441 6, Bohdanovce

lčo: 00323985 Dlč: 2021235832
E-mail: bohdanovcemt@azet.sk

Tel.:0557294405
Vybavuje: Maňa Gamrátová
(v texte aj ako,,Klient")

čl. l!. - Predmet a účelZmluw

závázok webex zhotoviť
{elo, t.j. webovú stránku zodpovedajúcu špecifikáciám uvedeným v prílohách
tejto
Zmluvy (v texte aj ako ,,Webstránka"), pričom predmetom Zmluvy moze oyr
aj ten úprava 'už existujúóej

Webstránky,

závázok Webex PoskYtovať Klientovi služby v oblasti webhostingu (t.j. najmá poskytovanie
webpriestoru, v
ktorom sú umiestnené
vŠetkY zložky Webstrant<y; a registrácie ooměnovycn .1Ón

závázok klient za webstránku a služby zaplatiť'óohod-nutú odmenu,
2, 9
ÚČelom tejto Zmluvy je.upraviť vzalomnápiavá a povinnosti imúvnycn strán

3.

zhotovená/uPravená, Služby poskytnuté a odmena za Webstránku á stuzuy
prieťahov.
Neoddelitel'nú súčasťtejto Zmluvy tvorí o.i. aj:

1,

2,

1,
_
2,
^
3,

4,

t,ii""t"

aj ako ,,Služby,,),

takým spósobom, aby Webstránka bola
včas a bez zbytočných

uhá;řj il;ne,

Príloha Č, 1 - VŠeobecnéobchodné pódmienky spoločnosti we.bex.digital s.r.o, (v
texte aj ako,,Vop") - Vop
a Podrobnejšie upravujú nieriord frava-ápovinnosti zmluvných strán; vprípade
rozporu má
Prednosť obsah .tejto ZmluvY Pred obsahom voP (Elekironická podoba Voe
;e zverejnená na adrese
ooPÍňajú Zmluvu

www.webex.digita|/vop.pdf)

Príloha Č,2-závázná Podrobná ŠPeciÍikáciapožiadavieit Klient na technickú
aobsahovú štruktúru Webstr.ánky_
(obsahujúca najmá podkladový mater:iá.l k zhotoveniu grafického
náhl,adu w"nsiránkv, identifikácia referenčnej
9tránkY atd"), ŠPecifikáciu Služieb ataktiež aj niektorě poástatné prur<v,riuun"tó vztahu založenéhotouto
Zmluvou. V PríPade rozporu rná prednosť obsáh Prílohy 2 pred touto'Zr.nl'r',uou
Óióálextom Vop.

"

čl, lll. - Zhotovenie Webstránkv

zmluvné strany pri podpise tejto zmluvy vyplnia podklady tvoriace prílohu
č.2 zmluvy adohodnú, aké materiály
9 y akých lehotách Klient dodá na účelyvyvóienia iVeOstáXy.
Následne Klient vdohodnutej tehote (leňoty..sl,ary oonoJntí vprílohe č.2)
dodá Webex dohodnuté

materiály na
vypracovanie prvotného grafického náhtadu Webstránky.
Webex na základe dodaných_materiá.lov (bod ll1.2) a šjecifikácií uvedených v prílohe
č. 2, zhoIovi a doručíformou emailu Klientovi Prvotný grafický náh|'ad Webstránký (v JpG formátel nu Úeáv-i"no'zhodnotenia
a písomného
schválenia.

15§lxl;i""",":Í1"^]1":_sť:,lé::J?!|1o:jliTTi9tkY:.,tg"lt9 grafický náhl,ad neschváli, je povinný v lehote 5
[ffi:x:i,l:t:"i"^:1i,1:^,^,"":Ti:,^gjť:|ti_1,31t"9;,9"^,éiťťFJ;]ůtijii#ir,iřř,zil'řÓ"riiilí ff,lffi,;
::Tíj:'"Iy"pllT:1"*1?::.,":j:]rjry! 91ryli9n!' ř,igĚň.kil;;iliffi,;ffiň,)ffij;ř"';?","n;']#;H$:
\řJ";;; ffiffi;ř";;ilřá:fi]iř '#"'*ifi'ť|1;*,ž[;

*'j]§ll,,T1^?,:*"T:,^*I^l,j:::::^n.:tyl{!l"*'

5,

^

6.

ei;;"'y"}iň'iliJj"áffi;#"ň,§řJj'.ii?;'#l;
[§ťx1llíl,,i*^::ť::L:l.:::?:T,^":y^:,ť;i_lgplql§š
vezie náhl'adu, dohodlisa strany na práúnej nr<'cii, ie pÓ"r"Ň;#ir;ái;Íbd,
Webex zaPracuje vČas. doruČené. pripomĚnky. do 'náhťaou a preoiolí Klientovi
".ir*ilil.
aktualizovanú veziu grafického
náhl'adu WebstránkY, Klient je oPrávnený vyjacíriťpripomienŘy Ř áktuurirou"nej
verzii náhl,adu - ustanovenia čl. ll1.4
sa PouŽijú Primerane. Webex však nie Je póúinný priňtiaoat ná opukÓuáne pripbmient<v
r irm pruxom náhl,adu, ktoré

y? boli predmetom pripomienkovania, ak piipomiénr.y roňráonir v;ŘŮ;ň;J;JÍ;#i;'áňlťil.
Klient ie oorávnenÝ orioomienkovať araflrkit náhl'arl tr zmllcla rr.lXXi^ ,^,^l^_tL^ _^^!._._.

t,irat. pripomienky je
fi::l';'":|"ŤJ1":#1|lJ:*":{9,,,:fi*i^:l':ll-,,l* ;ýšůňF;éfu'ffiió,]ffi.
j;11,';il,'fi'ilT.§l
"ňiili
j;
ffii
},vi;;;řř
í§,l'.9i:i:iín',i:]fí:"",T""*:f:,lr:9::^.,:L-!:1?iiy

uý

7.

Ak Klierlt písorn9

o.

schválil.
2, MÓŽe PoŽiadať Klient Webex o vytvorenie nového graíickéhonáhl'adu Webstránky. Tento úkon je Webex
_ o_PraYnelý sPoPlatnit' Podl'a aktuálneho cenníka. UŠtanovenia bodov ll1.4 - ll1.6 sá pouzi;,i pri."r"n".
Po schválení grafického,náhťadu Webstránky Klientom je Klient pouinný u dohodnutej
lehote (lehotu strany dohodnú
v Prílohe Č, 2) dodať vŠetkY dohodnuté, resp. Webexom vyžiaOaÁe póoŘu_ooue
materiály na doplnenie obsahovej
Časti WebstránkY Webex v dohodnutej lehote (lehotu straňy dolrodriri
v |rirorre e. ii, Órvi,ucei-Joo dňa doručenia
vŠetkÝch dohodnutých materiálov uvedených v čl. ll1.8, vytvorí weusiraňt<u (t.j.
funkčnúwebovú

1,

'

"
ató unraoiwen* pr$,1nu náhradu za dovtedy vykonanú prácu
na Webstránke vo výške 50 oÁ z ceny'Webstránky uvedenej ;ňrii;ň" č.
':"Tl',*?:'i"j:,:i,39jlÚP§"9o_.:':yy^po,'o.T,
2. Ak xtient neóditffii'áilr';J§'
Pracovných dní odo dňa doručenia tretieho náhl'a-du na prip'omienxovanie,
.;;; iÓ, z" ilti náhl,ad
Webstránky

il

"i#ř";ffiŠ

doPlneným obsahom, funkČný redakČný systém, atd'.), oznámi Klientovi
ukončenie prác na Webstránke a dočasne ju
umiestni na svojom webhostinoovom serveri tak, aby Klient mohol otestovat,
funŘčnost,,
V nadváznosti na umiestnenie Webstránky na serveri Webexu Klient v lehotele1i pracovných
dní odo dňa doručenia
oznámenia o ukonČeníPrác na Webstránke resp. jej dočasnom umiestnení
na s'eruer Wbbexu:
1. formou e-mailu v lehote 3 dní schváli f]nálnu úerziu webstránky, alebo
2, emailom neschváli finálnu u"r.iu Webstránky a doručíWebexú iorrou
emailu písomnépripomienky k
Webstránke, obsahujúce jeho návrhy zmien obsahovej časti webstranty,
resp. doplnení. Klient je oprávnený
PriPomienkovat'Webstránku len jedenkrát - t.j. je poviňný koncentrovane uviest,všetky svoje návrhy
a PriPomienkY v jednom e-mailY. Na pripomieňťy Oorueeňe po uplynutí
lehoty, resp. na pripomienky týkajúce sa
Prvkov WebstránkY, ktoré uŽ boli schválené v predchádzalúcicrr súoiacrr webex ňie je
Óovinný prihliadat,, po
zaPracovaní PriPomjenok Klienta sa primerane opát' pouŽije postup pod|'a
čl. ll1.9. AŘ (lient písomne a výslovne
neschváli Webstránku naPriek tomu, že bola upravena poot'a jerro námietok,
nuoe sá pilmeiane aptixovať postup
podl'a

čl. ll1.7,
Ak sa Klient v tejto lehote.emailom nevyjadrí (výslovne neschváli finálnu verziu
Webstránky, nedoručí
PriPomienkY atd'.), dohodli sa strany na právnej-fikcii, že Webstránku Klient schválil
10, Okamihom schválenia Webstránky (vráiane fikcie schválenia)
vzniká Webexu nárok na dohodnutú odmenu. odmena
bude uhradená za podmienok uvedených v tejto zmluve.
11. Po schválení WebstránkY (vrátane f]kcie schválenia) bude Webstránka
odovzdaná Klientovi - Webstránka (ako dielo
Podl'a tejto ZmIuvY) sa PovaŽuje za riadne vykonanú /odovzcianú Webexom a súčasneaj prevzatú Klientom (strany
sa
dohodli na Právnej íikcii Prevzatia) umiestnením Webstránky na weuňostingovom
serverí wenex a doručením
potrebných prístupových hesiel a údajov.

3,

Cl. lV,
1.

-

Poskvtovanie Služieb

Zmluvné stranY sa dohodli na tom, Že sluŽba ,,registrácia/predÍženie platnosti
doménovéhomena,,, spočívajúcanajmá
vtom, Že Webex zabezPeČÍ za Klienta registrácřu
1resp. llateuó preoílenie platnosti)oomenoveno mena (v texte aj
ako,,DM") na základe Platných orayi{ilt registrácie prístusnenÓ-r"girtru domén,
bude Ňebexom poskytovaná
Klientovi za podmienok uvedených vo VOP.
Zmluvné stranY sa dohodli na tom, Že sluŽba webhosting, spočívajúcanajmá
v tom, že Webex umožníKlientovi
Prevádzkovanie Webstránky a/alebo schránok elektronickěj pósý,
weůlriestoru, v ktorom sú
ioskytováňia
umiestnené vŠetkY zloŽky Webstránky Klienta, bude Webeióm
ÓÓsxvóvaná rtióntovi .á póář,i"nor< úveoónyóň vó

řiá..i

čl. V. - Doplňuiúce ustanovenia

1.

2,

1,

2.

Webex je povinný vloŽiť text, obrázky ainé zdroje informácií dodaných
Klientom na vytvorenie Webstránky v kvalite
a mnoŽstve, ktoré mu dodal Klient. Pokia|'srj doóané materiálý (nápi.
rotograRe a súbory atd,.) nevhodné na použitie
vo Webstránke (naPr, ak sri príliŠvel'ké, majú nevhodný tor.máťáiá.l,
wenex je oprávnený prispósobiť materiál pre
PouŽitie na Webstránke, resp. je_opravnený od Klienía
materialy'upravil dii vnodnej formy (resp.
vhodného formátu). StranY sa mÓŽu'dohodnŮť na tom, ze "vzúoáIá'ov
weoái výtdna upravy nevhodného materiálu na základe
osobitnej cenovej ponuky,
AkúkolVek zmenu grafického náhl'adu azásah do schválenej grafiky
Webstránky po schválenínáhl,adu Klientom, si
webex vyhradzuje právo spoplatniť. cena je stanovená podláa-ktuálÁeho
cenníka.

odmena za zhotovenie Webstránky a za poskytnutie Služieb je stanovená
dohodou zmluvných strán v súlade so
zákonom č. 18/1996 Z,z.,o c.enách á to vo výšt<e oohodnutelv prilorre e. z
i"T"^t"
l,
V odmene za Webstránku je zahrnutá odpÍata za poskytnútie licencie v
rozsahu "i"ř"lój.;""
uvedenom v tejto Zmluve, resp. jej
prílohách, podl'a Autorského zákona,
Čl. Vll. - Záverečné ustanovenia

1.

2.
J.

Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch.

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa stáva platnou a účinnouod 01.01,2020.
Zmluvné strany vyhlasulÚ,.Že
Zmluvu prečítali,je pre nictl úostatoene určitá azrozumitel,ná, že túto Zmluvu
uzatvorili váŽne, nie v tiesni, ani_si
za náPadne nevýhoóný'ch podmienox, u z" si pieJ
1u ř'-" Ó".pr-;;
Jřvv''vvl l prečítali,porozumeli
jej obsahu a na znak súhlasu ju podpísali,

V Košiciach dňa 04.03,2020
,,,

''

l]]]

/q,
q{
§|

*\
{

Webex

Paličkovým písmom

Paličkovým písmom

Webex.digital s,r.o.
Ostrovského 2, 040 01 Košice

Tel.: +421 91B 699 666
e-mail : projekt@webex.sk

tčo: 4B:zgaol

"ě§§'8í§itur

DlČ:212O142167
lč opH: sK2120142167
lBAN: SK 44 1100 0000 0029 4201 Og73

pníloHe č, za x zMLUvE č. o+oszo-ooo

Predmetom Zmluvy sú doménovéa webhostingové služby:

www.bohdanovce-ke.sk

Webhosting:

x poskytne Zhotovitel' a zabezpečíKlient

Odmena za doména a webhosting a základný SSL certifikát bude hradená na základe preddavkovej
faktúry:

Cena domény: ...17...,. € bez DPH t ...,20,40....€ s DPH ročne
Cena webhostingu: ,..103...,. € bez DPH l ...12g,60....,€ s DPH ročne

V Košiciach, dňa 04.03,2020

f*qt)

Webex

