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ZMLUVA O DIELO A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a dodatkov

Zmluvné strany

Obec Mokroluh

Sídlo: Mokroluh

00322407

2020623319

Neplatca

Štatutárny orgán: , starosta

Bankové spojenie :  Prima banka Slovensko, a.s.   IBAN: SK24 5600 0000 0036 0766 1001

:

Email poverenej osoby: starosta@mokroluh.sk    Mobil: 0905 438 496

Hlavný správca webového sídla:

Email hlavného správcu: starosta@mokroluh.sk    Mobil: 0905 438 496    

          

E-mail pre zasielanie faktúr: obec@mokroluh.sk  

Doména webového sídla: www.obecmokroluh.sk

”)

a

WEBY GROUP, s.r.o.,

Sídlo: Nižovec 2a, 960 01 Zvolen

zapísaný v 6957/S

36 046 884

SK40 7500 0000 0040 0452 1039

Štatutárny orgán: Ing. Miloš Šablatúra

”; a spolu s om len „zmluvné strany”) 

      Ob .: 339 143 000
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Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je záväzok ovi grafické riešenie, výrobu 

a t.j. 

programovej, servisnej a prevádzkovej stránke a záväzok Objed a riadne vykonané dielo 

I. tejto zmluvy.

Dielo

3.1 webové sídlo - obce

na doméne špecifikovanej v   ktorý kritériá prevádzky 

v zmysle: 

3.1.1 Dizajn webového sídla

a) trendom s

,

b) navigácia stránky v zmysle požiadaviek Objednáv a s

webu.

3.1.2 R – licencia na používanie softvéru CMS „webyportal“ pre vlastné 

riadenie obsahu stránky v zmysle produktovej karty . Dielo sa 

odovzdaním ovi stáva jeho vlastníctvom, avšak je viazané na použitie 

softwaru - .

3.1.3 „webyportal“ Prevádzka je 

možná výhradne len na serveroch a a to využívaním jeho cloudového 

dátového centra.

3.1.4 Cloud hosting – prevádzkovanie priestoru v

systém „webyportal“ vyšpecifikovaný v tejto zmluve v .9. a to cloud 

hostingové služby v cloude s priestorom na stránku, súbory, dokumenty a zákonné 

zálohovanie webového sídla.

3.1.5 Aktualizácia portálu o – to 

najmä odstránenie zistených chýb a nedostatkov, doplnenie nových funkcionalít 

a zosúladenie s platnou legislatívou. V ku IV. informácie o nových aplikáciách 

budú uvedené v

portálu. Požadované nové aplikácie navrhnuté om budú vytvorené 

om na základe písomného zadania I. bodov 7.3, 

7.4 a 7.5.

3.2 odkazmi na: 

a) Región aktuálne – s odkazmi na doplnkové sekcie k hlavnému portálu na portáli

bardejov.virtualne.sk a to hlavne: Firmy a služby, Spravodajstvo, Ubytovanie, 

Stravovanie, mapa, Inzercia, Reality, Ponuka práce, Akcie a podujatia. Baner je 

umiestnený v om 

v 200 x 140 px. áli 
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morálne princípy, ústavu, ústavné zákony a zákony Slovenskej 

republiky. 

b) ) Reklamný partner  - WEBY GROUP, umiestnený v

200 x 70 px.

Automatická aktualizácia softvéru

4.1 ovi garantuje, že pre jeho oficiálne webové sídlo bude v dobe 

a to:

a) Aktualizáciu softvéru 

om, tak aby webové sídlo mohlo 

musia povinne oficiálne webové sídla miest a

v zmysle  výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky 55/2014 Z.z. o štandardoch 

jnej správy (

.

b) Pravidelné sledovanie zmeny štandardov zo strany a a ich zapracovanie do 

softvéru v lehote dohodnutej touto zmluvou.

c) Sledovanie vývoja zmien v používaných internetový s viac ako 5 % 

a

systému webového sídla.

d) Monitorovanie a ladenie výkonu programu.

e) Realizáciu min s inováciami, ktoré si vyžiada sledovanie 

zmien.

4.2. Aktualizácia softvéru v cene pravidelných služieb 

v 7.10. tejto zmluvy.

V.

a

5.1 je zodpovedný za bezporuchové fungovanie portálu, nepretržitý prístup 

k údajom a aplikáciám na portáli, prístup do administrátorskej sekcie.

5.2 V prípade ohrozenia riadneho fungovania portálu zo strany a je povinný 

a o vzniknutej situácii a

pôvodného stavu na svoje náklady.

5.3 nezodpovedá za prípadné chyby a

v záznamoch DNS, chybami spôsobenými d

národnej domény .sk.

5.4

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

eur/hod. K

5.5 sa rdy po celú dobu trvania zmluvy      

s výnimkou 25 dní
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upravujúcej predmetné štandardy, ktoré obdobie si vyhradzuje na vydanie novej 

„Aktualizácie“.

5.6 ovi jednotlivú aktualizáciu v lehote

osom vydaným

, a 

      aktualizácie om, nezodpovedá.

5.7

zmysle požiadaviek Záko zmysle Zmluvy 

o spracúvaní osobných údajov uzatvorenej medzi zmluvnými stranami.

I.

Práva a povinnosti zmluvných strán

6.1 je povinný pri plnení záväzkov z odbornou 

s plnením služieb a

zásadného významu.

6.2 všetkých sk

od a a takisto o tých, o ktorých sa dozvedel pri plnení tejto zmluvy. Informácie, ktoré 

získal od nesmie ich 

osobám.

6.3 rámci portálu vlastné html kódy, preberá však plnú 

6.4

údajov na portáli.

6.5 zabez

prostredníctvom správcu webového sídla, ktorý je špecifikovaný v I tejto zmluvy jednotlivé 

položky diela pomocou štandardných aplikácií uvedených v produktovej karte, ktorá

k tejto zmluve. 

6.6 V prípade zmeny hlavného správcu, zašle písomne ovi meno, funkciu, 

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

a zruší prístup do administrácie portálu pre pôvodného hlavného správcu. 

6.7

a

6.8 zaškolené 

na prácu s portálom a plnením obsahu.

6.9 v plnom rozsahu zodpovedá za riešenie štruktúry, navigácie portálu a plnenie 

obsahu portálu v zmysle výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky 55/2014 Z.z. 
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o správy a jeho zmien a spresnení

obdobiach.

6.10 ovi všet

a prevádzku predmetu zmluvy. Najmä je ovi 

to grafický 

materiál, logá/erby, fotografie a navrhovanú základnú štruktúru najneskôr do 5 pracovných dní 

od podpísania zmluvy. 

6.11 Grafický návrh bude dodaný do 15 pracovných dní od dodania podkladov zo strany 

a. grafickému návrhu najneskôr do 5

pracovných dní od jeho predloženia na zapracovanie prípadných korektúr. Schválený grafický 

návrh bude implementovaný do softvéru do 15 pracovných dní

6.12 V a sa termín odovzdania diela predlžuje

o príslu

6.13

emailu pre zasielanie faktúr.

6.14 šíreniu 

nevyžiadanej pošty na internete a

.

I.

Odovzdanie diela, odmena za vykonanie diela a platobné podmienky

7.1. Jednorazové náklady spojené s výrobou webového sídla sú: grafické riešenie v zmysle 

pravidiel Blindfriendly, v dizajne vizuálne sa prispôsobujúcom obrazovke koncového 

zariadenia, licencia na softvér - Webyportál v zmysle produktovej karty pre 

slovenskú verziu , nastavenie štatistík, implementácia grafiky do softvéru 

s nastavením a zaškolením hlavného správcu do práce v

v cene 527,00 eur bez DPH. K príslušná sadzba DPH.

7.2. Výroba webového sídla bude odovzdaná   implementáciou grafických nastavení 

do softvéru.

7.3. V prípade požiadavky nových aplikácií programovaných na mieru, písomnú požiadavku

posúdi a najneskôr do 10 pracovných dní vi vyjadrí 

k zaradenia nových aplikácií na portál, termínu realizácie a prípadnej 

7.4. V prípade, že realizáciu novej aplikácie

požiada a samostatnou záväznou objednávkou. Objednávka bude 

podrobný popis služby, cenu a termín dodania.

7.5. V prípade požiadavku, ktorá bude zaradená do programu 

aktualizácie softvéru Webyportál, nebude 

špeciálnu úpravu (nastavenie) na stránke .

7.6. V realizácia mutácie,

databáz, nové grafické riešenie, 
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kredit pre SMS hlásnik, kredit pre E-mail hlásnik a

objednávkou v zmysle cenníka platného v danom období.

7.7. webového sídla,

nastavením DNS záznamov. Špecifikácia o

do 2 pracovných dní od zaslania jeho mailovej požiadavky stenie

vyroba@webygoup.sk.

7.8. Pravidelné služby poskytované om pre prevádzku webového sídla sú:

- Cloud hosting v dátovom centre v rozsahu: 5 000 MB priestoru, 1 FTP, 120 GB 

prenos dát , podpora PHP 4 aj 5 podpora MySQL. Nons

-line

- Automatická aktualizácia softvéru v zmluvy

- Aktivácia a prevádzka SMS hlásnik, E-mail hlásnik

-

-

- Mobilná aplikácia Virtuálne – obci, v štruktúre danej mobilnou 

aplikáciou, . Mobilná aplikácia Virtuálne je výhradným 

- 55/2014 Z. z. o štandardoch pre 

I

prevádzková záloha -

vykonanie testu ob

dátovom centre na serveroch a

7.9. Cena za pravidelné služby v zmysle ods. 7.8. tejto zmluvy je dohodnutá vo výške 249,00 eur 

bez DPH . K uvedenej sume b príslušná sadzba DPH. Služba je 

fakturovaná raz . Prvá fakturácia pravidelných služieb 

nasledujúceho mesiaca, zmysle bodu 7.2. 

tejto zmluvy.

7.10. Posielanie SMS správ pomocou SMS hlásnika. Za obsah správ odosielaných pomocou SMS 

100% z objedna

faktúru –

7.11. Posielanie e-mailov pomocou E-mail hlásnika. Za obsah správ odosielaných pomocou SMS 

-mailov mesa

Posielanie e- vyriešené zakúpením príslušného kreditu. 

Na príslušný kredit bude vystavená zálohová platba vo výške 100% z objednanej služby, 

túru –

7.12. Dodávku diela a služby spojené s

vyfakturuje. Faktúra bude zasielaná elektronicky na mailovú adresu vyšpecifikovanú v

I. tejto zmluvy.
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1            Produktová karta softvéru

SPRÁVA SOFTVÉRU obsahuje:

> >

> >

> > Napojenie na projekt DCOM

GRAFICKÉ NASTAVENIE WEBOVÉHO SÍDLA

> Nastavenie grafiky  webového sídla v zmysle legislatívy >

> >

> >

> >  Responzívny dizajn pre mobily /tablety 

> >

> >

> Fotogaléria >

> > Kalendár s meninami

> >

> >

> >

> Dotazník >

> Anketa >

> > Diskusia s monitorovaním

> >

> RSS kanál >

> >

> >

> >

APLIKÁCIE PRE SENIOROV - VÝHODA nastavenie rieši softvér bez zásahu administrátora

> >

> >

> >

> >

> >

> >

> >

> >

> Noviny >

> >  Audio video

> > Web kamera

zásahu administrátora


