
 

 

 
ZMLUVA O DIELO 

 
 

Čl. I. 
Zmluvné strany 

    
1) Objednávateľ :  Obec Vojka nad Dunajom  
Sídlo :   930 31 Vojka nad Dunajom č.150   
Zastúpený :   Ing. Donald Álló, starosta obce    
IČO :    00305812 
DIČ :                               2021139824 
IČ DPH :                         SK 2021139824  
Bankové spojenie :      VÚB a. s. 
Číslo účtu :                    922423122/0200  
 
 
2) Zhotoviteľ :   epix technology, s.r.o.,  
Sídlo:                 Korzo Bélu Bartóka 345/12, 929 01 Dunajská Streda 
Zastúpený :   Peter Zirig 
IČO :    36278866 
DIČ :    2022109958 
IČ DPH :   SK 2022109958 
Bankové spojenie :  Tatrabanka a.s. 
Číslo účtu :   2620104264/1100 
Zapísaný v :   OR Okresného súdu Trnava, v oddiely: s.r.o., vložka 17950/T 
 
 

Čl. II. 
Predmet zmluvy 

 
1) Predmetom zmluvy je zapracovanie požadovaných zmien do webovej stránky 
www.vojkanaddunajom.sk, ktoré sa delia na dve základné časti a to, a. Jednorazové zmeny 
a b. Mesačné zmeny:  
 

a.    Jednorazové zmeny: 
aa.  Prepojenie mapového portálu obce Vojka nad Dunajom s webovou stránkou 
www.vojkanaddunajom.sk.  
ab.  Prepojenie webovej stránky obce so stránkou Vodohospodárskej Výstavby š.p. 
v časti, kde je kompa vo Vojke nad Dunajom monitorovaná kamerovým systémom. 
K nemu vypracovaný grafický návrh elementu, ktorý umožní prekliknutie užívateľov na 
portál. 
ac.    Grafický návrh a prípadné prepojenie webových stránok elementov pre zvýraznenie 
položiek v rámci webovej stránky: Finančné zdravie obce Vojka nad Dunajom, Plavebný 
poriadok kompy a cestovný poriadok obecného autobusu. 
ad.   Naprogramovanie zobrazenia trojmesačníka obce Vojka nad Dunajom na webovej 
stránke.  

http://www.vojkanaddunajom.sk/
http://www.vojkanaddunajom.sk/


 

 

b. Mesačné zmeny: Pravidelná aktualizácia podstránky „Povinné zverejňovanie“; 
dopĺňanie súborov na webstránku podľa zadaní obce Vojka nad Dunajom. 

 
2) Povinné zverejňovanie v zmysle bodu b) ods. 1 tohto článku je zhotoviteľ povinný do 
dvoch pracovných dní zadať na webovú stránku obce od doručenia (elektronickou poštou).  
Ak zhotoviteľ napriek upozorneniu poruší tento bod zmluvy, je povinný zaplatiť zmluvnú 
pokutu vo výške 50 EUR za každý taký prípad. 
 
 
3) Objednávateľ sa zaväzuje dokončené a v súlade s touto zmluvou riadne zhotovené dielo od 
zhotoviteľa prevziať a zaplatiť mu za jeho zhotovenie cenu dohodnutú v tejto zmluve. 
 
 

Čl. III. 
Povinnosti zmluvných strán pri realizácii diela 

  
Termín začiatku realizácie projektu je  7 pracovných dní od splnenia všetkých nasledovných 
bodov:  
 

-Podpísanie predmetnej zmluvy 
-Dodanie všetkých potrebných materiálov pre aktualizáciu webovej stránky 

v elektronickej alebo inej forme. 
 
O začiatku a konci prác bude objednávateľ informovaný elektronicky alebo inou dostupnou 
formou. 
 

Čl. IV. 
Cena diela a platobné podmienky 

 
1) Cena diela je stanovená  podľa požiadaviek objednávateľa. 
 
 
 Cena diela časť a. Jednorazové zmeny s DPH /20%/ je    384,80 EUR 
 Cena diela časť b. Mesačné zmeny s DPH /20%/ je    115,20 EUR 
          
 
3) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu diela vždy po dokončení zmien na webovej stránke 
www.vojkanaddunajom.sk a po prijatí faktúry od zhotoviteľa a to najneskôr do dátumu 
splatnosti faktúry stanoveného na faktúre. 
 
4) Splatnosť faktúry je dohodnutá do 7 dní odo dňa jej predloženia objednávateľovi. 
 

Čl.VI. 
Autorské práva 

 
1) Ak objednávateľ poskytne zhotoviteľovi obrázky, ilustrácie, texty alebo iné podkladové 
materiály na zhotovenie diela, je povinný k nim tiež zaobstarať a zhotoviteľovi na požiadanie 



 

 

preukázať súhlas príslušných majiteľov autorských práv, ak nie je majiteľom týchto práv 
samotný objednávateľ. 
  
2) Zhotoviteľ v prípade použitia takýchto materiálov na vykonanie diela nezodpovedá za 
porušenie autorských práv tretích osôb k takto poskytnutým a použitým materiálom, vrátane 
práv k ochrannej známke alebo dizajnu. 
    
3) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na zhotovenie diela použije len také materiály, ku ktorým vlastní 
autorské práva alebo na použitie ktorých získal súhlas od príslušných majiteľov autorských 
práv. 
    
4) Objednávateľ zaplatením celej ceny za dielo nadobudne výlučné právo používať dielo ako 
internetovú stránku. Akékoľvek iné použitie diela alebo jeho časti podlieha písomnému 
súhlasu zhotoviteľa, pričom za každé takto odsúhlasené použitie má zhotoviteľ nárok na 
primeranú odmenu. 
    
5) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že neudelí súhlas na použitie diela alebo jeho časti tretím osobám 
bez písomného súhlasu objednávateľa. 
    
6) Nadobudnutím práva použiť dielo neprechádzajú na objednávateľa žiadne autorské práva 
k použitým materiálom, s výnimkou tých, ktoré sám poskytol a ku ktorým sám tieto práva 
vlastní. Zároveň neprechádzajú na objednávateľa vlastnícke, autorské ani žiadne iné práva ku 
zdrojového kódu diela a jeho pracovným súborom.  
   
7) Zhotoviteľ má právo použiť dielo alebo jeho časti na prezentáciu vlastnej práce v 
akejkoľvek forme. 
    
8) Objednávateľ súhlasí, aby na zhotovenom diele bol obvyklým spôsobom trvale 
umiestnený hypertextový odkaz na internetovú stránku zhotoviteľa v takejto podobe: 
created by: epix technology s.r.o. 
 

Čl. VI. 
Povinnosť mlčanlivosti 

 
1) Dodávateľ sa zaväzuje, že zachová mlčanlivosť a dôvernosť o akýchkoľvek materiáloch a 
informáciách, ktoré jej poskytne alebo inak sprístupní objednávateľ, alebo o ktorých sa 
dozvie v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy (ďalej ako „dôverné informácie“). 

 

 

2) Dôverné informácie zahŕňajú materiály, informácie o klientoch a iných osobách, vrátane 
informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti, služieb, metód a postupov, či už v písomnej, 
ústnej, alebo inej forme ako i informácie predstavujúce obchodné tajomstvo. Obchodné 
tajomstvo tvoria všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace 
s podnikom, ktoré majú skutočnú, alebo aspoň potenciálnu materiálnu, alebo nemateriálnu 
hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle 
objednávateľa utajené a dodávateľ zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje. 



 

 

3) Zmluvné strany obmedzia zverenie dôverných informácií iba tým osobám, ktoré sú určené 
na plnenie predmetu tejto zmluvy, vrátane odborných konzultantov, ktorí majú uloženú 
povinnosť mlčanlivosti.  

 
Čl. VII. 

Ďalšie dojednania 
 

1) Objednávateľ má počas realizácie diela právo kontrolovať a priebežne upozorňovať 
zhotoviteľa na vady. 
 
2) Objednávateľ poskytne všetky potrebné informácie k vyhotoveniu predmetu zmluvy, 
vrátane predloženia jednotlivých jazykových verzií textu. 
 
3) Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi predmet zmluvy na dohodnutý termín, tj. 

max. do 14 dní od poskytnutia materiálov na vyhotovenie diela bez akýchkoľvek vád 
a nedorobkov, ktoré by bránili riadnemu užívaniu predmetu zmluvy. 

 
4) Vady zistené na predmete zmluvy pri jeho odovzdávaní a preberaní odstráni zhotoviteľ do 
dvoch pracovných dní. 
 
 

Čl. VIII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli, že ju 
uzavreli slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, a na potvrdenie toho, že obsah tejto zmluvy 
zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju vlastnoručne podpísali. 
2) Všetky zmeny a doplnky k tejto Zmluve musia byť vykonané vo forme písomných dodatkov 
schválených oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
3) Táto zmluva sa vyhotovuje v slovenskom jazyku. Každá zmluvná strana obdrží jedno  
vyhotovenie zmluvy. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú so splatnosťou do 31.12.2014. 
4) Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými 
stranami. 
 
 
 
V Dunajskej Strede,  dňa 13.05.2014 
 
 
Za objednávateľa:           Za zhotoviteľa: 
 
 
  
 
 .............................................     ............................................... 


