
Objednávatel' Č.: 263042000

ZMLUVA O DIELO A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

uzatvorená podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a dodatkov

(ďalej len "zmluva")

Článok l.

Zmluvné strany

Obec Oponice

Sídlo: Oponice lOS, 956 140ponice

IČO: 00310875

DIČ: 2021315527

IČ DPH: nie je platca

Štatutárny orgán: Bc. Peter Marko starosta obce

Bankové spojenie: IBAN:

Osoba poverená jednať vo veciach zmluvy: Bc. Peter Marko

Email poverenej osoby: starosta@oponice.sk Mobil: 0905610108

Hlavný správca: Bc. Peter Marko

Email hlavného správcu: starosta@oponice.sk Mobil: 0905610108

E-mail prezasielaniefaktúr:starosta@oponice.sk

Doména registračnej stránky: oponice.obecnyhlasnik.sk

(ďalej len "Objednávatel"')

a

WEBY GROUP, s.r.o.,

Sídlo: Nižovec 2a, 960 01 Zvolen

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Odd: Sro, vl. č.: 6957/S

IČO: 36 046 884

DIČ: 2020069535

IČ DPH: SK2020069535

Bankové spojenie: ČSOB, a.s. IBAN: SK40 7500 0000 0040 04521039

Štatutárny orgán: Ing. Miloš Šablatúra, konateľ

(ďalej len "Dodávatel"'; a spolu s Objednévatelom len "zmluvné strany")

Článok II.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je záväzok Dodávatel'a dodať Objednávatel'ovi službu Obecný hlásnik

podľa .čl. III. tejto zmluvy s prednastavenou registračnou stránkou (ďalej len "stránka") na doméne



špecifikovanej v Článku L, zabezpečenie jeho prevádzky a záväzok Objednávatel'a riadne vykonané

dielo prevziať a platiť Dodávatel'ovi odmenu podl'a čl. VI. tejto zmluvy.

Článok III.

Dielo
Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie Obecný hlásnik, ktorý splňa kritériá prevádzky v zmysle:

3.1 E-mail hlásnik, ktorý umožňuje správcovi hromadné rozosielanie e-mailov zaregistrovaným

užívatel'om. Rozosielanie e-mailov do 2000 ks/mesiac je bezplatné. Navýšenie bezplatného

kreditu sa objednáva formou samostatnej objednávky kreditov. Kredity sú dodané dňom

zaplatenia predfaktúry, ktorá sa následne pravidelne generuje po znížení zakúpeného kreditu

na 30%. Informácia o navýšení kreditu a aj predfaktúra je zasielaná na mail uvedený v ČI.1

3.2 SMS hlásnik, ktorý umožňuje rozosielanie SMS správ za registrovaným užívatel'om. Kredit pre

zasielanie SMS správ sa objednáva formou samostatnej objednávky kreditov. Kredity sú

dodané dňom zaplatenia predfaktúry, ktorá sa následne pravidelne generuje po znížení

zakúpeného kreditu na 30%. Informácia o navýšení kreditu a aj predfaktúra je zasielaná na

mail uvedený v ČI.1

3.3 Mobilná aplikácia "Virtualne", umožňuje zdiel'anie informácií o obci/meste v štruktúre danej

aplikácie cez admin registračnej stránky. Mobilná aplikácia "Virtualne" je výhradne

vlastníctvom Dodávatel'a.

Článok IV.
Zodpovednosť Dodávatel'a

4.1. Dodávatel'je zodpovedný za bezporuchové fungovanie obecného hlásnika. V prípade ohrozenia

riadneho fungovania obecného hlásnika zo strany Dodávatel'a je Dodávatel' povinný

bezodkladne informovať Objednávatel'a o vzniknutej situácii a bezodkladne uviesť predmet

zmluvy do pôvodného stavu na svoje náklady.

4.2. Dodávatel' nezodpovedá za výmaz dát, prípadné chyby a znefunkčnenie funkcii administrácie

stránky zo strany Objednávatel'a. Dodávatel' daný stav pokial' je to možné, môže uviesť

do pôvodného stavu zo záloh. Daná práca bude spoplatnená hodinovou sadzbou vo výške 19

eur/hod. K uvedenej cene bude pripočítaná DPH podl'a platných predpisov

4.3. Dodávatel' prehlasuje, že akékol'vek dátové súbory, ktoré sú predmetom zmluvy, chráni

primerane v zmysle požiadaviek Zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Článok V.
Práva a povinnosti zmluvných strán

5.1 Dodávatel' je povinný pri plnení záväzkov z tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou,

ďalej je povinný bez zbytočného odkladu oznamovať Objednávatelovi všetky skutočnosti súvisiace

s plnením služieb a Objednávatel' je povinný včas oznamovať Dodávateloví skutočnosti pre neho

zásadného významu.

5.2 Dodávatel' je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré získal

od Objednávatel'a a takisto o tých, o ktorých sa dozvedel pri plnení tejto zmluvy. informácie, ktoré

získal od Objednávatel'a môže použiť výlučne na realizáciu predmetu zmluvy a nesmie ich

poskytnúť tretím osobám.
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5.3 Dodávateľ zabezpečí Objednávatel'ovi možnosť spravovať Obecný hlásnik cez administračné

rozhranie registračnej stránky (naplňaf, upravovať, kontrolovať, mazať, odosielať sms a e-maily,

zobrazovať informácie v mobilnej aplikácii s notifikáciou oznamov) prostredníctvom správcu, ktorý

je špecifikovaný v čl.! tejto zmluvy.

5.4 V prípade zmeny hlavného správcu, zašle písomne Objednávatel' Dodávateľovi meno, funkciu,

telefonický kontakt a e-mail nového hlavného správcu a Dodávatel' na základe žiadosti

Objednávateľa zruší prístup do administrácie portálu pre pôvodného hlavného správcu.

5.5 Zmluvné strany sú si navzájom povinné bezodkladne oznámiť akékoľvek zmeny a to najma

zmenu štatutárnych orgánov, sídla, bankového účtu, zmenu hlavného správcu ako aj zmenu

emailu pre zasielanie faktúr.

5.6 Objednávatel' sa zaväzuje poskytnúť Dodávatel'ovi všetku súčinnosť potrebnú pre zhotovenie

a prevádzku predmetu zmluvy. Najmä je Objednávateľ povinný poskytnúť Dodávatel'ovi

bezodkladne všetky podklady, ktoré sa majú použiť pri zhotovení registračnej stránky a to erb

v elektronickej podobe, najneskôr do 5 pracovných dní od podpísania zmluvy.

5.7 V prípade oneskorenej súčinnosti zo strany Objednávatel'a sa termín odovzdania diela predlžuje

o príslušný počet dní.

Článok VI.

Cena za predmet zmluvy a odovzdanie predmetu zmluvy

6.1 Výroba registračnej stránky bude odovzdaná Objednávatel'ovi do 15 pracovných dní od dodania

grafických podkladov v zmysle bodu 5.6 tejto zmluvy.

6.2 Jednorazové náklady spojené:

S výrobou registračnej stránky, ktorá obsahuje moduly: SMS hlásnik, E-mail hlásnik,

Mobilnú aplikáciu sú v cene 57,00 eur bez DPH. K uvedenej cene bude pripočítaná

príslušná sadzba DPH. Fakturácia služby sa uskutoční v zmysle bodu 6.4.

Spojené s naplnením informácií o obci do Mobilnej aplikácia "Virtualne" podl'a údajov na

súčasnom webovom sídle Objednávateľa sú v cene 38,00 eur bez DPH. K uvedenej cene

bude prlpočltaná príslušná sadzba DPH. Fakturácia služby sa uskutoční v zmysle bodu 6.4.

6.3 Prevádzka služieb Obecného hlásnika v zmysle článku III. je v cene 9,90 eur bez DPH

mesačne. K uvedenej cene bude pripočítaná príslušná sadzba DPH. Prvá fakturácia sa

uskutoční k prvému dňu nasledujúceho mesiaca, po odovzdaní registračnej stránky

Objednávatel'ovi v zmysle bodu 6.1

6.4 Predmet zmluvy a služby spojené s prevádzkou Obecného hlásnika a registračnej stránky

Dodávateľ Objednávatel'ovi vyfakturuje. Faktúra bude zasielaná elektronicky na e-mailovú

adresu vyšpecifikovanú v článku l. tejto zmluvy.

6.5 Objednávatel' uhradí faktúry na účet Dodávateľa v lehote splatnosti faktúr, ktorá sa dojednáva

14-denná, odo dňa jej doručenia.
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č. VII.

Spoločné a záverečné ustanovenia

7.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

7.2 Túto zmluvu môže vypovedať každá zo zmluvných strán a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná

lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po

doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

7.3 Túto zmluvu je možné meniť a doplňaŕ len formou písomných, datovaných a číslovaných

dodatkov podpísaných oboma účastníkmi zmluvy.

7.4 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného

zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

7.5 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s číslovanými stranami, z ktorých každý

rovnopis má povahu originálu. Objednávatel' aj Dodávatel' obdržia jeden rovnopis zmluvy.

7.6 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a

na potvrdenie toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli,

ju vlastnoručne podpísali.

7.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávatel'a.

- 8 -12- 2017
V Oponicach, dňa 2017

Objed návatel'

Vo Zvolene, dňa ..!.~.:.!.~..:2017

Dodávatel'

Bc.Peter Marko Ing. Miloš Šablatúra

=tarosta I •..•••,..,,::.tpl'

=-
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