ZMLUVA Č. ogozzo-oo6 o VyTVoReruíweestRÁttxy R o posKyTovaruí oovlÉttovÝcH
podl'a ust, §

SLUZlEB
269 ods. 2 a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

AwEBHosTtltcoWcn

(v texte aj ako ,,Zmluva")

Čl. l. - Zmluvné stranv
1

.

ZHOTOV|TE [ / POSKYTOVATEl]:

2.

Obchodné meno: webex.digital s.r,o.
Sídlo: Ostrovského 2, 040 01 Košice
Korešpondenčná adresa: ostrovského 2, O4O 01 Košice
lCO:48329461 DlC: 2120142167lC DPH: SK2120142167
Zápis: Obchodný register OS Košice l, oddiel Sro, v|ožka č.
38028/V

čístoúčtulxód: 294201 O97 3t 1 1 00
lBAN: SK 44 1100 0000 0029 4201 0973
Zápis: Obchodný register OS Košice l, oddiel Sro, vložka č.

KLlENT

Obchodné meno: Obec Koprivnica

Sídlo: Koprivnica 126,08643, Koprivnica
lČo: 0032216 4 DlČ: 2020778826
E-mail: koprivnica@koprivnica.sk
Tel.: 054 l 739 33 28
Vybavuje: lng. Peter Krupa
(v texte aj ako ,,Klient")

38028/V
Tel. (kancelária): 0918 699 666 E-mail: projekt@webex.sk
(v texte aj ako ,,Webex")

1.

Čl. ll. - Predmet a účelZmluvv
Predmetom tejto Zmluvy je:
1. závázok Webex zhotoviť dielo, t.j. webovú stránku zodpovedajúcu špecifikáciám uvedeným vprílohách tejto
Zmluvy (v texte aj ako ,,Webstránka"), pričom predmetom Zmluvy móže byť aj len úprava už existujúcej

2.

2.
3.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

závázok Webex poskytovať Klientovi služby v oblasti webhostingu (t,j. najmá poskytovanie webpriestoru, v

ktorom sú umiestnené všetky zložky Webstránky) a registrácie doménových mien (v texte aj ako ,,Služby"),
závázok Klient za Webstránku a Služby zaplatiť dohodnutú odmenu.
Účetom tejto Zmluvy je upravit'vzájomné prává a povinnosti zmluvných strán takým spósobom, aby Webstránka bola
zhotovená/upravená, Služby poskytnuté a odmena za Webstránku a Služby uhradená riadne, včas a bez zbytočných

3.

prieťahov.
Neoddelitel'nú súčasťtejto Zmluvy tvorí o.i. aj:

1.

2,

1.

Webstránky,

Príloha č, 1 - Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti webex,digital s.r.o. (v texte aj ako ,,VOP') - VOP
a podrobnejšie upravujú niektoré práva a povinnosti zmluvných strán; v prípade rozporu má
prednosť obsah tejto Zmluvy pred obsahom VOP (Elektronická podoba VOP je zverejnená na adrese

Oopíňa;ú Zmluvu
www. we bex.

d i g ita l/vo p.

pdf

)

Príloha č. 2 - závázná podrobná špecifikácia požiadaviek Klient na technickú a obsahovú štruktúru Webstránky
(obsahujúca najmá podkladový materiál k zhotoveniu graflckého náhl'adu Webstránky, identifikácia referenčnej
stránky atd'.), špecifikáciu Služieb a taktiež aj niektoré podstatné prvky zmluvného vzťahu založeného touto
Zmluvou. V prípade rozporu má prednosť obsah Prílohy 2 pred touto Zmluvou a pred textom VOP.

čl. lll. - Zhotovenie Webstránkv
Zmluvné strany pri podpise tejto Zmluvy vyplnia podklady tvoriace prílohu č.2 Zmluvy adohodnú, aké materiály

a v akých lehotách Klient dodá na účelyvytvorenia Webstránky.
Následne Klient v dohodnutej lehote (lehotu strany dohodnú v prílohe č. 2) dodá Webex dohodnuté materiály na
vypracovanie prvotného g rafi ckého ná hl'ad u Webstrán ky,
Webex na základe dodaných materiálov (bod ll1.2) a špecifikácií uvedených v prílohe č.2, zhotoví a doručíformou emailu Klientovi prvotný grafický náhl'ad Webstránky (v JPG formáte) na účelyjeho zhodnotenia a písomného

schválenia.

Ak Klient z dóvodu, že voči graflckému náhl'adu má námietky, tento grafický náhl'ad neschváli, je povinný v lehote

5

pracovných dní odo dňa doručenia grafického náhl'adu doručiť Webex formou emailu (použitie inej formy doručenia
nemá účinkyplatného doručenia) písomné pripomienky ku grafickému náhl'adu, obsahujúce jeho návrhy zmien, resp.
doplnení, Na pripomienky doručenépo uplynutí lehoty Webex nie je povinný prihliadať. Ak sa Klient nevyjadrí
(neschváli náhl'ad, nedoručípripomienky atd'.) najneskór do 5 pracovných dní od doručenia poslednej doručenej
verzie náhl'adu, dohodli sa strany na právnej fikcii, že poslednú verziu náhl'adu schválil.
Webex zapracuje včas doručenépripomienky do náhl'adu a predložíKlientovi aktualizovanú verziu grafického
náhl'adu Webstránky, Klient je oprávnený vyjadriť pripomienky k aktualizovanej verzii náhl'adu - ustanovenia čl, ll1.4
sa použijúprimerane. Webex však nie je povinný prihliadať na opakované pripomienky k tým prvkom náhl'adu, ktoré
už boli predmetom pripomienkovania, ak pripomienky zohl'adnil v aktualizovanej verzii náhl'adu.
Klient je oprávnený pripomienkovať grafický náhl'ad v zmysle vyššieuvedeného postupu max. trikrát. Pripomienky je
Klient povinný zaslat'v jednom e-maile. Prípadnéd'alšie e-maily Webex nie je povinný brať do úvahy, t,j. Klient je
povinný koncentrovane uviesť všetky svoje návrhy a pripomienkv v iednom e-maile
Ak Klient písomne a výslovne neschváli ani tretí grafický náhl'ad Webstránky:
1. je Klient oprávnený odstúpiťod Zmluvy po tom, ako uhradí Webex paušálnu náhradu za dovtedy vykonanú prácu
na Webstránke vo výške 50 % z ceny Webstránky uvedenej v prílohe č. 2. Ak Klient neodstúpi od Zmluvy do 5
pracovných dní odo dňa doručenia tretieho náhl'adu na pripomienkovanie, má sa za to, že tretí náhl'ad
Webstránky schválil.
2. Móže požiadat' Klient Webex o vytvorenie nového grafického náhl'adu Webstránky. Tento úkon je Webex
oprávnený spoplatnit'podl'a aktuálneho cenníka. Ustanovenia bodov ll1.4 - ll1.6 sa použijú primerane.
Po schválení grafického náhl'adu Webstránky Klientom je Klient povinný v dohodnutej lehote (lehotu strany dohodnú
v prílohe č. 2) dodať všetky dohodnuté, resp. Webexom vyžiadané podkladové materiály na doplnenie obsahovej
časti Webstránky Webex v dohodnutej lehote (lehotu strany dohodnú v prílohe č. 2), plynúcej odo dňa doručenia
všetkých dohodnutých materiálov uvedených v čl. ll1.8, vytvorí Webstránku (t.j, funkčnúwebovú stránku s riadne

\
\

doplneným obsahom, funkčný redakčný systém, atď.), oznámi Klientovi ukončenie prác na Webstránke a dočasne j\
umiestni na svojom webhostingovom serveri tak, aby Klient mohol otestovat' jej funkčnosť.
V nadváznosti na umiestnenie Webstránky na serveri Webexu Klient v lehote 3 pracovných dní odo dňa doručenia
oznámenia o ukončeníprác na Webstránke resp. jej dočasnom umiestnení na server Webexu:
1. formou e-mailu v lehote 3 dní schváli finálnu verziu Webstránky, alebo
2. emailom neschváli finálnu veziu Webstránky a doručíWebexu formou emailu písomnépripomienky k
Webstránke, obsahujúce jeho návrhy zmien obsahovej časti Webstránky, resp. doplnení. Klient je oprávnený
pripomienkovať Webstránku len jedenkrát - t.j. je povinný koncentrovane uviesť všetky svoje návrhy
a pripomienky v jednom e-maily. Na pripomienky doručenépo uplynutí lehoty, resp. na pripomienky týkajúce sa
prvkov Webstránky, ktoré už boli schválené v predchádzajúcich štádiách Webex nie je povinný prihliadať. Po
zapracovaní pripomienok Klienta sa primerane opát' použije postup podl'a čl. ll1.9. Ak Klient písomne a výslovne
neschváli Webstránku napriek tomu, že bola upravená podl'a jeho námietok, bude sa primerane aplikovať 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 íikcii, že Webstránku Klient schválil
10. okamihom schválenia Webstránky (vrátane fikcie schválenia) vzniká Webexu nárok na dohodnutú odmenu. Odmena
bude uhradená za podmienok uvedených v tejto zmluve.
11. Po schválení Webstránky (vrátane íikcie schválenia) bude Webstránka odovzdaná Klientovi - Webstránka (ako dielo
podl'a tejto Zmluvy) sa považuje za riadne vykonanú /odovzdanú Webexom a súčasneaj prevzatú Klientom (strany sa
dohodli na právnej fikcii prevzatia) umiestnením Webstránky na webhostingovom serveri Webex a doručením
potrebných prístupových hesiel a údajov.

3.

Čl. lV.
1.

2.

-

Poskvtovanie Služieb

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že služba ,,registrácia/predÍženie platnosti doménovéhomena", spočívajúcanajmá
vtom, že Webex zabezpečí za Klienta registráciu (resp. ajlalebo predÍženie platnosti) doménového mena (v texte aj
ako,,DM") na,základe platných pravidiel registrácie príslušnéhoregistra domén, bude Webexom 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 elektronickej pošty, v rámci poskytovania webpriestoru, v ktorom sú
umiestnené všetky zložky Webstránky Klienta, bude Webexom poskytovaná Klientovi za podmienok uvedených vo

VoP.

Čl. V.
1.

- Doplňuiúce ustanovenia

Webex je povinný vložiť text, obrázky a iné zdroje informácií dodaných Klientom na vytvorenie Webstránky v kvalite
a množstve, ktoré mu dodal Klient. Pokial'sú dodané materiály (napr. fotografie a súbory atd'.) nevhodné na použitie
vo Webstránke (napr. ak sú prílišvel'ké, majú nevhodný formát atd'.), Webex je oprávnený prispósobiť materiál pre
použitie na Webstránke, resp. je oprávnený od Klienta vyžiadaťaby materiály upravil do vhodnej formy (resp.
vhodného formátu). Strany sa móžu dohodnúť na tom, že Webex vykoná úpravy nevhodného materiálu na základe
osobitnej cenovej ponuky.

Akúkol'vek zmenu grafického náhl'adu azásah do schválenej grafiky Webstránky po schválení náhl'adu Klientom, si
Webex vyhradzuje právo spoplatniť. Cena je stanovená podl'a aktuálneho cenníka.

1.

2.

čl. vl. - odmena za vvkonanie diela a platobné podmienkv
Odmena za zhotovenie Webstránky a za poskytnutie Služieb je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so

zákonom č. 1Si1996 Z.z. o cenách a to vo výške dohodnutej v prílohe č. 2 (v texte aj ako ,,Odmena").
V Odmene za Webstránku je zahrnutá odplata za poskytnutie licencie v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve, resp. jej
prílohách, podl'a Autorského zákona.

čl. Vll. - Záverečnéustanovenia
1.

2.
3.

Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch.
Zmluvné strany sa dohodli, žeZmluva sa stáva platnou a účinnouod01 .01 .2020.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali,je pre nich dostatočne určitá a zrozumitel'ná, že túto Zmluvu
uzatvorili vážne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, aže si ju pred podpisom prečítali,porozumeli

jej obsahu a na znak súhlasu ju podpísali.

V Košiciach dňa 03.02.2020

Klient

Paličkovým písmom

Webex

Paličkovým písmom

.digital s.r.o.

lčo: $zzgq6l

intemet aplications & advertising

webelr"digital

ého 2, 040 01 Košice
Tel.: +421 91B 699 666
e-mail: projekt@webex.sk

DlČ:2120142167
lč opH: sK2120142167

IBAN: SK 44 1100 0000 0029 4201 0373

pRít-oHn č. ze t<zMLuvE č. ogozzo-ooo

Predmetom Zmluvy sú doménovéa webhostingové služby;

www.koprivnica.sk (D a WH)

Webhosting:

n poskytne Zhotovitel' n zabezpečíKlient

Doména:

n existuje n potrebné registrovat' n zmenit'registrátora domény r je potrebné zahájiť zmenu džitel'a domény
(aktuálny džitel'domény ......,.....,,....
doménu fakturuje
. ..)
n je potrebné migrovať emaily: počet schránok...,..,........... (do 5 ks emailov, spolu do 10 GB - migrácia gratis)

Odmena za doména a webhosting a základný SSL certifikát bude hradená na základe preddavkovej faktúry:
Cena domény: ..,.17.... € bez DPH l .,.,20,40,.,.€ s DPH ročne
Cena webhostingu: .,,.103,... € bez DPH l ....123,60....€ s DPH ročne
Cena SSL certifikátu: ... ... € bez DPH / ,,,...€ s DPH ročne
Cena presmerovania: ....... € bez DPH /........€ s DPH ročne

V Košiciach, dňa 3.2,2020
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webex.digital s.r.o-

Ostrovskcho 2,040
DlC:

2T

0l

?D1

Webex

Košice

