Zmluva o dielo na vytvorenie webovej stránky
uzatvorená podl'a § 39 zákona C. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským
právom (autorský zákon) a § 631 zákona C. 40/1964 Zb. Obciansky zákonník medzi
Autorom:
MEDIALINK s.r.o.
Sídlo: Nové Sady 270
Nové Sady 951 24
ICO: 46247688
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd: Sro, vl.c.: 29352/N
Zastúpená konatel'om: Jánom Michalíkom
(dalej len "autor")

a
Objednávatel'om:
Mesto Zlaté Moravce
Sídlo: Mestský úrad, 1.mája 2, PSC 953 33
v zastúpení: Dipl. Ing. Peter Lednár, CSc., primátor mesta
ICO: 00308676
DIC: 2021058787
Bankové spojenie: VÚB Nitra
Císlo úctu: 33422162/0200
(dalej len "objednávatel'")
(dalej tiež "zmluvné strany")
Clánok 1
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je vytvorenie diela - webovej stránky s redakcným systémom a migráciou všetkých
dát na doméne www.zlatemoravce.eu registrovanej na objednávatel'a.
2.Autor sa zaväzuje osobne vytvorit dielo podl'a zadania objednávatel'a.

Clánok 2
Špecifikácia diela
1.0bsahom diela bude hlavná štruktúra s položkami: v rozsahu minimálne
stránky www.zlatemoravce.eu.
2.Grafické spracovanie
grafické podklady.

diela bude konzervatívneho

vzhl'adu. Autor použije

podl'a aktuálnej štruktúry

objednávatel'om

dodané

3.0bjednávatel' urcí farby, štýly písma, logá, obrázky a kl'úcové slová pre internetové vyhl'adanie diela po
dohode s autorom.
4.Podrobná technická a obsahová špecifikácia diela je urcená dohodou s objednávatel'om.

Clánok 3
Termín plnenia
1.Autor sa zaväzuje vytvorit

a odovzdat dielo najneskôr v lehote do 30.11.2013.

2.Termín plnenia je možné menit len dohodou zmluvných strán, a to vo forme císlovaného písomného
dodatku k tejto zmluve.
3.Pri nedodržaní termínu dodávky diela autorom je objednávatel' oprávnený si uplatnit u autora zmluvnú
pokutu vo výške 0,03 % z ceny diela za každý den omeškania.

Clánok 4
Cena za dielo
Cena za vyhotovenie diela a jeho úpravy je urcená dohodu zmluvných strán,
s DPH (slovom tisícstoosemdesiat eur).

a to vo výške 1.180,- €

Clánok 5
Platobné podmienky
1.Podkladom pre úhradu ceny diela bude faktúra vystavená autorom, dorucená objednávatel'ovi, ktorú je
autor povinný vystavit do 5 pracovných dní odo dna odovzdania diela.
2.Zmluvné strany si dohodli splatnost faktúr v lehote 20 dní.
3.V prípade omeškania objednávatel'a s financnou úhradou faktúry za vykonanie diela je autor oprávnený
si uplatnit voci objednávatel'ovi úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý den
omeškania.

Clánok 6
Práva a povinnosti autora
1. Autor má právo na zaplatenie ceny za dielo a jeho úpravy podl'a clánku 4.
2.Autor je povinný vyhotovit dielo v kvalite zodpovedajúcej špecifikácii diela v zmysle clánku
2.
I
3.Autor je povinný odovzdat dielo do 3 dní odo dna vytvorenia, najneskôr do termínu uvedeného v clánku
3, a to na CD alebo USB nosici.
4.Autor je povinný upozornit objednávatel'a na nízku kvalitu dodaných obrázkov alebo iných komponentov
dodaných objednávatel'om na vytvorenie diela.
5.Autor nie je povinný prevziat dielo, pokia l' má vady, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu.

Clánok 7
Práva a povinnosti objednávatel'a
1.0bjednávatel' je povinný autorovi dodat podkladové materiály potrebné pre vytvorenie diela v zmysle
clánku 2 tejto zmluvy (textový, zvukový, obrazový materiál, prezentácie), a to do 5 dní odo dna podpisu
zmluvy.
2.0bjednávatel' má právo na kontrolu obsahovej a funkcnej stránky diela. Kontrolu je oprávnený vykonat
pocas tvorby diela pocas kontrol, ktoré je oprávnený navrhnút, alebo kontrol na výzvu autora.

3.0bjednávatel' je povinný zaplatit za cenu diela a cenu úprav diela podl'a faktúr dorucených autorom, a to
v ich lehote splatnosti.
4.0bjednávatel' nie je oprávnený prevziat dielo, ktoré nezodpovedá špecifikácii stanovenej touto zmluvou
v zmysle cl. 2.
Clánok 8
Zodpovednost

za vady

1.Po prevzatí diela objednávatel'om na základe preberacieho protokolu patrí objednávatel'ovi právo na
dôkladné otestovanie prezentácie najmä jej funkcnosti, kvality a úrovne zobrazenia aktuálnosti
zobrazených informácií a ich usporiadania.
2.Autor sa zaväzuje nedostatky a chyby nájdené pocas skúšobnej lehoty bezplatne na vlastné náklady a v
co možno najskoršom case opravit. Výnimku tvoria iba chyby spôsobené programami, prezentáciami,
alebo zvukovými alebo zvukovoobrazovými záznamami dodanými objednávatel'om na úcel zhotovenia
stránky a chyby a nedostatky ktorých odstránenie by predstavovalo porušenie autorských práv alebo
iných práv duševného vlastníctva.
3.Zárucná doba na stránku je 12 mesiacov. Zárucná doba zacína plynút den nasledujúci po uplynutí 30
dnovej testovacej doby, ktorej koniec zhotovitel' vyznací v preberacom protokole.
4.Zárucná doba sa vztahuje na funkcnost -stránky, kvalitu zobrazenia stránky, ktoré prevzalobjednávatel'
na základe preberacieho protokolu, s ktorými vyslovil svoj súhlas a voci ktorým do skoncenia testovacej
30 dnovej lehoty nevyslovil námietky.
5.Akékol'vek požiadavky na zmenu obsahu stránky, jej aktualizáciu, alebo úpravu, alebo na programové
vybavenie, alebo zmeny v prezentáciách, fotografiách, zvukových, alebo zvukovoobrazových záznamoch
na ktoré sa nevztahuje zárucná doba po uplynutí 30 dnovej skúšobnej lehoty budú posudzované ako
nová objednávka na zmenu, alebo úpravu webovej stránky.
6.Zárucná lehota sa nevztahuje na program, fotografie, software, prezentácie, animácie, zvukové
záznamy a zvukoobrazové záznamy dodané objednávatel'om zhotovitel'ovi na úcel vyhotovenia,
aktualizácie alebo zmeny stránky. V tomto prípade patrí objednávatel'ovi len 30 dnová testova cia lehota.
7.Autor nezodpovedá za zmeny, ktoré boli vykonané v softwérovom vybavení servera, na ktorom je
webová stránka umiestnená ani za zmeny v službách, ktoré poskytujú tretie strany. Záruka sa nevztahuje
na vady spôsobené zavinením užívatel'a diela alebo tretími osobami.
8.Autor je povinný na s\'oje náklady vadu odstránit, a to do troch dní odo dna oznámenia vady. Zmluvné
strany sa môžu dohodnút aj na inej primeranej lehote.
9.Nároky objednávatel'a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka.
Objednávatel' nemôže dodatocne menit uplatnený nárok na odstránenie vady.

Clánok 9
Zodpovednostzaikodu
Autor nie je zodpovedný
zobrazených.

za obsah stfánok

ani za pravdivost

alebo aktuálnost

informácií

na nich

Clánok 10
Autorské práva a práva súvisiace s autorským právom
1.Zodpovednost za dodržiavanie práva povinností v zmysle zákona C. 618/2003 Z. z. o autorskom práve
a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) pri jednotlivých komponentoch diela
dodaných objednávatel'om nesie objednávatel'.

2.Autor sa zaväzuje do 3 dní odo dna vytvorenia diela spolu s odovzdaním diela poskytnút
objednávatel'ovi ako nadobúdatel'ovi výhradnú licenciu na užívanie diela, a to výhradnou bezodplatnou
licencnou zmluvou na dielo s neobmedzeným rozsahom.

Clánok 11
Ukoncenie zmluvy
1.Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné ukoncit:
al písomnou dohodou zmluvných strán,
bl odstúpením do zmluvy jednou zo zmluvných strán.
2.Zmluvná strana je oprávnená odstúpit od tejto zmluvy, ak druhá zmluvná strana poruší povinnosti
vyplývajúce z tejto zmluvy podstatným spôsobom a napriek písomnej výzve druhej strany nevykoná
nápravu v primeranej lehote, ktorá nesmie byt dlhšia ako 30 dní.
3.0bjednávatel' môže odstúpit od zmluvy, ak má dielo nedostatky - nezodpovedá špecifikácii v zmysle
clánku 2 a autor ich ani v lehote v zmysle cl. 8 bodu 8 neodstráni!.
4.Autor môže odstúpit od zmluvy, ak posúdi, že požiadavky objednávatel'a o úpravy webovej prezentácie
spôsobia, že autor sa nebude chciet verejne prezentovat autorstvom diela.
S.Odstúpenie od zmluvy je úcinné okamihom dorucenia písomného prejavu o odstúpení od zmluvy druhej
zmluvnej strane.

Clánok 12
Záverecné ustanovenia
1.Táto zmluva nadobúda platnost dnom jej podpisu oboma zmluvnými
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na stránke objednávatel'a.

stranami

2.Túto zmluvu je možné menit len vzájomnou písomnou dohodou zmluvných
ocíslovaného dodatku, ktorý sa po jeho podpise oboma zmluvnými stranami
súcastou tejto zmluvy.

a úcinnost

dnom

strán, a to vo forme
stane neoddelitel'nou

3.v prípade akéhokol'vek nedorozumenia, sporu, resp. sporného nároku sa zmluvné strany zaväzujú riešit
ich bez zbytocného odkladu vzájomnou dohodou.
4.Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých dva si ponechá objednávatel' a jeden autor.
S.Úcastníci tejto zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola spísaná na základe pravdivých
údajov, ich slobodnej vôle, nebola dojednaná v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a že im nie sú
v dobe podpisu zmluvy známe okolnosti, ktoré by mohli obmedzit jej obsah a úcinnost. Na dôkaz toho
pripájajú svoje podpisy.

V Zlatých Moravciach dna P.1·.
(1, 4?t)
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~Autor
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MEDIALINK S.r.o.

Objednávatel'
Mesto Zlaté Moravce
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