ZMLUVA Č. 060420-005 O VYTVORENÍ WEBSTRÁNKY A O POSKYTOVANÍ DOMÉNOVÝCH A WEBHOSTINGOVÝCH
SLUŽIEB
podľa ust. § 269 ods. 2 a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(v texte aj ako „Zmluva“)
Čl. I. - Zmluvné strany
1. ZHOTOVITEĽ / POSKYTOVATEĽ:

2. KLIENT:

Obchodné meno: webex.digital s.r.o.
Obchodné meno: Obec Jakubovany
Sídlo: Ostrovského 2, 040 01 Košice
Sídlo: Hlavná 24/13, 08301, Jakubovany
Korešpondenčná adresa: Ostrovského 2, 040 01 Košice
IČO: 00327182 DIČ: 2020711517
IČO: 48329461 DIČ: 2120142167 IČ DPH: SK2120142167
E-mail: sekretariat@obecjakubovany.sk
Zápis: Obchodný register OS Košice I, oddiel Sro, vložka č.
Tel.: 0905 340 521
38028/V
Vybavuje: Martin Kollár
Číslo účtu/kód: 2942010973/1100
(v texte aj ako „Klient“)
IBAN: SK 44 1100 0000 0029 4201 0973
Zápis: Obchodný register OS Košice I, oddiel Sro, vložka č.
38028/V
Tel. (kancelária): 0918 699 666 E-mail: projekt@webex.sk
(v texte aj ako „Webex“)
Čl. II. - Predmet a účel Zmluvy
1. Predmetom tejto Zmluvy je:
1. záväzok Webex zhotoviť dielo, t.j. webovú stránku zodpovedajúcu špecifikáciám uvedeným v prílohách tejto
Zmluvy (v texte aj ako „Webstránka“), pričom predmetom Zmluvy môže byť aj len úprava už existujúcej
Webstránky,
2. záväzok Webex poskytovať Klientovi služby v oblasti webhostingu (t.j. najmä poskytovanie webpriestoru, v
ktorom sú umiestnené všetky zložky Webstránky) a registrácie doménových mien (v texte aj ako „Služby“),
3. záväzok Klient za Webstránku a Služby zaplatiť dohodnutú odmenu.
2. Účelom tejto Zmluvy je upraviť vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán takým spôsobom, aby Webstránka bola
zhotovená/upravená, Služby poskytnuté a odmena za Webstránku a Služby uhradená riadne, včas a bez zbytočných
prieťahov.
3. Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvorí o.i. aj:
1. Príloha č. 1 - Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti webex.digital s.r.o. (v texte aj ako „VOP“) - VOP
dopĺňajú Zmluvu 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
www.webex.digital/vop.pdf)
2. Príloha č. 2 – záväzná podrobná špecifikácia požiadaviek Klient na technickú a obsahovú štruktúru Webstránky
(obsahujúca najmä podkladový materiál k zhotoveniu grafického náhľadu Webstránky, identifikácia referenčnej
stránky atď.), 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. III. – Zhotovenie Webstránky
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Zmluvné strany pri podpise tejto Zmluvy vyplnia podklady tvoriace prílohu č. 2 Zmluvy a dohodnú, aké materiály
a v akých lehotách Klient dodá na účely vytvorenia Webstránky.
Následne Klient v dohodnutej lehote (lehotu strany dohodnú v prílohe č. 2) dodá Webex dohodnuté materiály na
vypracovanie prvotného grafického náhľadu Webstránky.
Webex na základe dodaných materiálov (bod III.2) a špecifikácií uvedených v prílohe č. 2, zhotoví a doručí formou emailu Klientovi prvotný grafický náhľad Webstránky (v JPG formáte) na účely jeho zhodnotenia a písomného
schválenia.
Ak Klient z dôvodu, že voči grafickému náhľadu má námietky, tento grafický náhľad neschváli, je povinný v lehote 5
pracovných dní odo dňa doručenia grafického náhľadu doručiť Webex formou emailu (použitie inej formy doručenia
nemá účinky platného doručenia) písomné pripomienky ku grafickému náhľadu, obsahujúce jeho návrhy zmien, resp.
doplnení. Na pripomienky doručené po uplynutí lehoty Webex nie je povinný prihliadať. Ak sa Klient nevyjadrí
(neschváli náhľad, nedoručí pripomienky atď.) najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia poslednej doručenej
verzie náhľadu, dohodli sa strany na právnej fikcii, že poslednú verziu náhľadu schválil.
Webex zapracuje včas doručené pripomienky do náhľadu a predloží Klientovi aktualizovanú verziu grafického
náhľadu Webstránky. Klient je oprávnený vyjadriť pripomienky k aktualizovanej verzii náhľadu – ustanovenia čl. III.4
sa použijú primerane. Webex však nie je povinný prihliadať na opakované pripomienky k tým prvkom náhľadu, ktoré
už boli predmetom pripomienkovania, ak pripomienky zohľadnil v aktualizovanej verzii náhľadu.
Klient je oprávnený pripomienkovať grafický náhľad v zmysle vyššie uvedeného postupu max. trikrát. Pripomienky je
Klient povinný zaslať v jednom e-maile. Prípadné ďalšie e-maily Webex nie je povinný brať do úvahy, t.j. Klient je
povinný koncentrovane uviesť všetky svoje návrhy a pripomienky v jednom e-maile.
Ak Klient písomne a výslovne neschváli ani tretí grafický náhľad Webstránky:
1. je Klient oprávnený odstúpiť od 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 náhľadu na pripomienkovanie, má sa za to, že tretí náhľad
Webstránky schválil.
2. Môže požiadať Klient Webex o vytvorenie nového grafického náhľadu Webstránky. Tento úkon je Webex
oprávnený spoplatniť podľa aktuálneho cenníka. Ustanovenia bodov III.4 – III.6 sa použijú primerane.
Po schválení grafického náhľadu 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. III.8, vytvorí Webstránku (t.j. funkčnú webovú stránku s riadne

doplneným obsahom, funkčný redakčný systém, atď.), oznámi Klientovi ukončenie prác na Webstránke a dočasne ju
umiestni na svojom webhostingovom serveri tak, aby Klient mohol otestovať jej funkčnosť.
9. V nadväznosti na umiestnenie Webstránky na serveri Webexu Klient v lehote 3 pracovných dní odo dňa doručenia
oznámenia o ukončení prác 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 verziu Webstránky a doručí Webexu formou emailu písomné pripomienky 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 doručené po 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 opäť použije postup podľa čl. III.9. Ak Klient písomne a výslovne
neschváli Webstránku napriek tomu, že bola upravená podľa jeho námietok, bude sa primerane aplikovať postup
podľa čl. III.7.
3. Ak sa Klient v tejto lehote emailom nevyjadrí (výslovne neschváli finálnu verziu Webstránky, nedoručí
pripomienky atď.), dohodli sa strany na právnej fikcii, 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 fikcie schválenia) bude Webstránka odovzdaná Klientovi - Webstránka (ako dielo
podľa tejto Zmluvy) sa považuje za riadne vykonanú /odovzdanú Webexom a súčasne aj prevzatú Klientom (strany sa
dohodli na právnej fikcii prevzatia) umiestnením Webstránky na webhostingovom serveri Webex a doručením
potrebných prístupových hesiel a údajov.
Čl. IV. – Poskytovanie Služieb
1.

2.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že služba „registrácia/predĺženie platnosti doménového mena“, spočívajúca najmä
v tom, že Webex zabezpečí za Klienta registráciu (resp. aj/alebo predĺženie platnosti) doménového mena (v texte aj
ako „DM“) na základe platných pravidiel registrácie príslušného registra domén, bude Webexom poskytovaná
Klientovi za podmienok uvedených vo VOP.
Zmluvné strany sa dohodli na tom, že služba webhosting, spočívajúca najmä v tom, že Webex umožní Klientovi
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. – Doplňujúce ustanovenia

1.

2.

Webex je povinný vložiť text, obrázky a iné zdroje informácií dodaných Klientom na vytvorenie Webstránky v kvalite
a množstve, ktoré mu dodal Klient. Pokiaľ sú dodané materiály (napr. fotografie a súbory atď.) nevhodné na použitie
vo Webstránke (napr. ak sú príliš veľké, majú nevhodný formát atď.), Webex je oprávnený prispôsobiť materiál pre
použitie na Webstránke, resp. je oprávnený od Klienta vyžiadať aby materiály upravil do vhodnej formy (resp.
vhodného formátu). Strany sa môžu dohodnúť na tom, že Webex vykoná úpravy nevhodného materiálu na základe
osobitnej cenovej ponuky.
Akúkoľvek zmenu grafického náhľadu a zásah do schválenej grafiky Webstránky po schválení náhľadu Klientom, si
Webex vyhradzuje právo spoplatniť. Cena je stanovená podľa aktuálneho cenníka.
Čl. VI. – Odmena za vykonanie diela a platobné podmienky

1.
2.

Odmena za zhotovenie Webstránky a za poskytnutie Služieb je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so
zákonom č. 18/1996 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, podľa Autorského zákona.
Čl. VII. – Záverečné ustanovenia

1.
2.
3.

Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch.
Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa stáva platnou a účinnou od začiatku platnosti domény.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, je pre nich dostatočne určitá a zrozumiteľná, že túto Zmluvu
uzatvorili vážne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, a že si ju pred podpisom prečítali, porozumeli
jej obsahu a na znak súhlasu ju podpísali.

V Košiciach dňa 06.04.2020

Klient

Paličkovým písmom

Webex

Paličkovým písmom

