Zmluva o správe a podpore webstránky
Článok 1. Zmluvné strany
Dodávateľ: Mgr. Andrej Božik
Tríbečská 1620/25
955 01 Topoľčany
IČO: 51457369 (ďalej aj „Dodávateľ“)
Odberateľ: Obec Pochabany
Obecný úrad Pochabany č. 24, 95638 Pochabany
IČO: 00800031
štatutárny zástupca: Mária Štrbáková, starostka obce (ďalej aj „Odberateľ“)
Článok 2. Predmet plnenia
Predmetom plnenia zmluvy je vykonávanie činností:
 aktualizácia a zmena obsahu webstránky (text, obrázky, grafické objekty,
dokumenty...),
 úpravy štruktúry webstránky,
 pridávanie nových sekcií.
Článok 3. Miesto a čas plnenia
Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať predmet plnenia podľa článku 2 zmluvy počas
pracovných dní po obdržaní písomnej výzvy formou e-mailu s obsahom dokumentov a popisu
zmien, ktoré majú byť na webstránke vykonané. Dodávateľ si vyhradzuje dostatočný časový
priestor na uskutočnenie požadovaných zmien na stránke, najviac však 2 pracovné dní od
obdržania výzvy v prípade realizovateľných zmien na webstránke (zmena textového obsahu,
pridávanie fotogalérií, dokumentov a pod.). V prípade nutnosti okamžitého zverejnenia
dokumentov na webstránke sa dodávateľ zaväzuje vykonať požadované zmeny bezodkladne
po obdržaní výzvy. V prípade nutnosti doprogramovania funkcionality sa po dohode určí dlhší
časový priestor. Miestom vykonávania predmetu plnenia podľa článku 2 zmluvy je webová
adresa prevádzky odberateľa využitím Internetu v priestoroch vybavených potrebným
hardware-om a software-om pre výkon danej funkcie.
Článok 4. Cena plnenia
Cena za správu a podporu webstránky je stanovená na 50,00 € / mesačne. Realizované
práce budú riadne vyfakturované dodávateľom v mesačných intervaloch a vystavená faktúra
je splatná podľa podmienok uvedených na faktúre.
Článok 5. Povinnosti a zodpovednosť dodávateľa


Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade havarijného stavu, preukázateľne spôsobeného pri
vykonávaní predmetu plnenia podľa článku 2 zmluvy vlastnou nedbanlivosťou, ho bez
odkladu, po nahlásení nedostatku, resp. poruchy, odstráni.





Zapracovať požadované zmeny na webstránke do 2 pracovných dní pri realizovateľných
požiadavkách.
Dodávateľ predpokladá výhradné autorstvo obdržaných informácií, dokumentov, fotografií a
grafík a tým pádom nezodpovedá za obsah, ktorý odberateľa požaduje na webstránke zverejniť.
Dodávateľ nezodpovedá za požadovanú formu zverejňovania informácií na webstránke v
podobe grafického zobrazenia webstránky, formátu zverejnených dokumentov, prístupnosti či
použiteľnosti webstránky. Spomínané nedostatky v prípade potreby dodávateľ prekonzultuje s
odberateľom a odberateľ následne upraví svoje požiadavky tak, aby boli prekonzultované
nedostatky zapracované do elektronickej výzvy (email) na zmenu obsahu webstránky.
Článok 6. Povinnosti a zodpovednosť odberateľa





Odberateľ sa zaväzuje uhradiť cenu predmetu plnenia podľa článku 4 do dátumu splatnosti
faktúry.
Nemeniť konfiguráciu nastavení webstránky a hostingu, nevyvíjať činnosť, ktorá by mohla
viesť k spôsobeniu havarijného stavu.
Informovať dodávateľa o zmenách na webstránke a zasielať informácie v potrebnej kvalite
prostredníctvom e-mailu, prípadne na nosiči v elektronickej podobe.
Článok 7. Záverečné ustanovenia
Na právne vzťahy upravené v tejto zmluve sa vzťahujú ustanovenia Obchodného
zákonníka (zákon č. 531/1991 Zb.) a Občianskeho zákonníka. Všetky zmeny, týkajúce sa tejto
zmluvy, môžu byť vykonané len písomnou formou – dodatkom k zmluve, inak sú neplatné.
Ku zmenám sa vyžaduje súhlasný písomný prejav vôle oboch zmluvných strán. Zmluva je
vyhotovená v dvoch kópiách, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednej kópii.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a na znak súhlasu s celým jej obsahom bola
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán dobrovoľne podpísaná. Zmluva sa uzatvára
na dobu neurčitú. Každá zmluvná strana môže zmluvu vypovedať len písomnou formou i bez
uvedenia dôvodu jej vypovedania. Výpovedná lehota je 1 kalendárny mesiac a začína plynúť
dňom doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.
Pochabanoch, dňa 1.3.2018.

.........................................................
Dodávateľ
Mgr. Andrej Božik

..........................................................
Odberateľ
Obec Pochabany
Mária Štrbáková – starostka obce

