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Zmluva o úprave webovej stránky  

uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: 

 

Dodávateľ: 

 

ProUP s.r.o. 

so sídlom Pražská 2, 040 11 Košice 

IČO: 50 121 260 

DIČ: 2120183032 

IČ DPH: SK2120183032  

Štatutárny orgán: Ing. Ján Bodnár, konateľ spoločnosti  

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vložka číslo 38377/V 

(ďalej len „Dodávateľ“) 

 

a 

 

Objednávateľ: 

 

Základná škola Kežmarská 30, Košice 

So sídlom Kežmarská 30, 040 11  Košice 

IČO: 35 542 624 

DIČ: 2021635913 

IČ DPH: SK2021635913 

Štatutárny orgán: Mgr. Pavel Horňák, riaditeľ základnej školy 

 

 

I. 

Predmet zmluvy 

1. Dodávateľ sa zaväzuje za touto zmluvou stanovených podmienok pre objednávateľa 

upraviť responzívnu časť webovej stránky, ktorá je umiestnená na adrese www.k30.sk 

(ďalej len „úprava responzívnej časti webovej stránky“). 

2. Pod úpravou responzívnej časti webovej stránky podľa bodu 1 tohto článku zmluvy sa 

rozumie  

-  Úprava menu na responzívnu verziu, 

-  Úprava úvodnej stránky na responzívnu verziu, 

-  Úprava obsahu všetkých ostatných podstránok na responzívnu verziu 

 

3. Úprava responzívnej časti webovej stránky podľa bodu 1 tohto článku zmluvy nezahŕňa 

zabezpečovanie obsahu internetovej stránky, ako sú texty a obrázky. Objednávateľ je 

povinný poskytovať všetku súčinnosť pri dodávaní obsahu internetovej stránky, pričom 

objednávateľ sám zodpovedá za to, že dodané texty a obrázky neporušujú autorské práva 

tretích osôb. Objednávateľ osobitne vyhlasuje, že je si vedomý, že skutočnosť, že dodá 

obrázky alebo text, nemá vplyv na odmenu podľa tejto zmluvy. Dodávateľ môže pre 

objednávateľa sprostredkovať či sám vyhotoviť potrebné texty a obrázky na základe 

osobitnej dohody a na základe osobitne dohodnutej odmeny s objednávateľom. 
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II. 

Súčinnosť pri úprave responzívnej časti webovej stránky 

1. Objednávateľ je uzrozumený s tým, že dodávateľ k včasnému a riadnemu vytvoreniu 

webovej stránky potrebuje jeho aktívnu súčinnosť, ktorá spočíva najmä v aktívnej 

komunikácii s dodávateľom ohľadom akéhokoľvek grafického či technického prvku 

webovej stránky a vo včasnom a riadnom dodávaní požadovaného obsahu. V prípade, ak 

objednávateľ nebude poskytovať takúto aktívnu súčinnosť, webová stránka nemôže byť 

včas a riadne upravená, pričom objednávateľ sa v takomto prípade nemôže domáhať voči 

dodávateľovi nároku na náhradu škody alebo iných obdobných nárokov z dôvodu 

neskorého upravenia webovej stránky.  

2. Objednávateľ osobitne vyhlasuje, že je uzrozumený s tým, že webová stránka sa upravuje 

na základe jeho pokynov k funkčnosti, štruktúre a obsahu webovej stránky, ktoré poskytol 

dodávateľovi pri podpise tejto zmluvy alebo najneskôr do 15 dní od podpisu tejto zmluvy 

a v súlade s informáciami, ktoré boli dodané. Ak v priebehu akejkoľvek časti úpravy 

webovej stránky objednávateľ zmení svoje predchádzajúce pokyny ohľadom akejkoľvek 

časti webovej stránky, ktoré sú podstatou zmenou oproti predchádzajúcim pokynom, 

dodávateľ nie je povinný takto zmenené pokyny akceptovať. 

 

III. 

Odovzdávanie úprave responzívnej časti webovej stránky 

1. Dodávateľ objednávateľovi odovzdá úpravu responzívnej časti webovej stránky najneskôr 

do 31.8.2019. Odovzdanie úpravy responzívnej časti webovej stránky sa vykoná tak, že po 

odovzdaní úpravy responzívnej časti webovej stránky je objednávateľovi poskytnutá 7 

dňová lehota na testovanie funkčnosti responzívnej časti webovej stránky (testovacia fáza). 

Počas tohto testovania je objednávateľ oprávnený namietať prostredníctvom elektronickej 

pošty vady responzívnej časti webovej stránky. Za vadu responzívnej časti webovej stránky 

sa považuje vada responzívnej časti webovej stránky, ktorá bráni jej riadnej funkčnosti 

alebo prípad, ak úprava responzívnej časti webovej stránky je vyhotovená spôsobom, ktorý 

je v priamo rozpore s vopred danými pokynmi objednávateľa. Za vadu responzívnej časti 

webovej stránky sa nepovažuje, ak objednávateľ v testovacej fáze vydáva pokyny, ktorými 

by sa menil obsah a charakter vopred daných pokynov k úprave responzívnej časti webovej 

stránke. Dodávateľ odstráni namietané vady responzívnej časti webovej stránky do 5 

pracovných dní od ich namietania, pričom po ich odstránení sa úprava responzívnje časti 

webovej stránky považuje za dokončenú a zmluvné strany podpíšu protokol uvedený 

v bode 3 tohto článku zmluvy.   

2. Po ukončení testovacej fázy v zmysle bodu 1 tohto článku zmluvy zmluvné strany podpíšu 

písomne protokol o prevzatí úpravy responzívnej časti webovej stránky. Podpísaním 

protokolu prechádza vlastníctvo k responzívnej časti  webovej stránky na objednávateľa. 

Podpísaním protokolu sa responzívna časť webovej stránky považuje za dokončenú. Ak 

objednávateľ bez riadneho dôvodu odmietne podpísať protokol o prevzatí responzívnej 

časti webovej stránky, úprava responzívnej časti webovej stránky sa považuje za 

dokončenú po piatich dňoch od odstránenia všetkých vád responzívnje časti webovej 

stránky v zmysle bodu 1 tohto článku zmluvy.  
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IV. 

Odmena 

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť za úpravu responzívnej časti webovej stránky podľa čl. 

I bodu 1 zmluvy odmenu vo výške 480,- Eur s DPH (slovom štyristoosemdesiat eur) do 14 

kalendárnych dní po vystavení faktúry na bankový účet SK7383300000002300928504 

spoločnosti ProUP, s.r.o. 

2. Objednávateľ bude hradiť odmenu na základe faktúry dodávateľa so 14 dňovou lehotou 

splatnosti.  

3. Okrem odmeny podľa tohto článku zmluvy dodávateľ nemá nárok na úhradu žiadnych 

iných nákladov, ktoré vynaloží pri činnosti podľa tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany 

písomne nedohodnú inak. 

4. Dodávateľ prehlasuje, že si nebude voči objednávateľovi uplatňovať žiadne,                                   

ani potenciálne práva používajúce ochranu predmetu zmluvy v zmysle zákona č. 618/2003 

Z. z. – Autorského zákona v znení neskorších predpisov ako aj obdobných práv 

prislúchajúcich dodávateľovi z vytvoreného predmetu tejto zmluvy. V odmene                             

za úpravu responzívnej časti webovej stránky podľa bodu 1 tohto článku zmluvy je 

zahrnutá aj cena za licenciu na akékoľvek používanie upravenej internetovej stránky.  

 

V. 

Záručná doba 

1. Záručná doba na responzívnu časť webovej stránky je 24 mesiacov a začína plynúť dňom 

podpisu protokolu o prevzatí upravenej responzívnej časti webovej stránky alebo od 

momentu, kedy sa úprava responzívnej časti webovej stránky považuje za dokončenú 

v súlade s čl. III tejto zmluvy. 

2. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa dodávateľ zaväzuje odstrániť v lehote 30 

dní od ich písomného oznámenia objednávateľom. 

3. Za vadu sa považuje vada, ktorá bráni riadnej funkčnosti responzívnej časti webovej 

stránky.  

 

VI. 

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé, že komunikácia ohľadom úpravy responzívnej 

časti webovej stránky bude prebiehať najmä prostredníctvom elektronickej pošty a to 

prostredníctvom týchto kontaktných osôb: 

Za dodávateľa – Ing. Eva Timurová, email: eva.timurova@proup.sk, 

t.č.:  +421 948 219 944 

Za objednávateľa Mgr. Pavel Horňák, email: zs@k30.sk, t.č.: +421 905 248 584 

V prípade zmeny kontaktnej osoby je povinná zmluvná strana, u ktorej nastala zmena, bez 

zbytočného odkladu oznámiť druhej zmluvnej strane novú kontaktnú osobu. Objednávateľ 

súhlasí s elektronickým zaslaním faktúry na emailovú adresu uvedenú v tomto bode 

zmluvy.  

2. Dodávateľ je oprávnený pri vykonávaní akejkoľvek činnosti podľa tejto zmluvy použiť 

tretie osoby, za ich použite však zodpovedá tak, ako by takúto činnosť vykonal sám.  

3. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť akékoľvek práva z tejto zmluvy tretej 

osobe bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.  

4. Objednávateľ vyhlasuje, že ak dodá dodávateľovi podklady, ktoré má využiť pri 

akejkoľvek činnosti podľa tejto zmluvy, plne zodpovedá za ich obsah.  
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VII.  

Zánik zmluvy 

1. Objednávateľ a dodávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak druhá zmluvná strana 

hrubo porušuje akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto zmluve, pričom takéto porušovanie 

pretrváva napriek písomnej výzve s poskytnutou lehotou 30 dní od doručenia výzvy, ktorou 

bola druhá strana upozornená na porušovanie tejto povinnosti.  

2. Ak niektorá zo zmluvných strán nie je schopná dodržať svoje záväzky podľa tejto zmluvy, 

alebo s ich plnením mešká pre okolnosti, ktoré nemôže ovplyvniť, alebo ktoré pri 

uzatvorení tejto zmluvy nemohla predvídať (okolnosti vyššej moci), potom táto zmluvná 

strana nebude považovaná za stranu, ktorá by s dodržaním záväzkov bola v omeškaní, 

alebo iným spôsobom porušila dojednania tejto zmluvy, ale svoje záväzky počas pôsobenia 

vyššej moci nebude musieť plniť. O okolnostiach vyššej moci je dotknutá strana povinná 

bez zbytočného odkladu písomne informovať druhú zmluvnú stranu. V prípade, že 

okolnosti vyššej moci u ktorejkoľvek strany trvajú dlhšie ako 20 kalendárnych dní, druhá 

zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy.  

3. Pri ukončení zmluvy odstúpením sa zmluva zrušuje od začiatku, dodávateľovi však 

nezaniká nárok na zaplatenie odmeny za doposiaľ vykonané práce pri vytváraní webovej 

stránky.   

4. V prípade skončenia tejto zmluvy akýmkoľvek uvedeným spôsobom nevzniká žiadnej 

zmluvnej strane nárok na žiadnu osobitnú odmenu, náhradu, odstupné za ukončenie tejto 

zmluvy či iný v tejto zmluve neuvedený nárok. 

 

VIII. 

Doručovanie 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že právny úkon niektorej zmluvnej strany smerujúci ku vzniku, 

zmene, zániku práv a povinností alebo zmene alebo zániku právneho vzťahu založeného 

touto zmluvou, alebo akékoľvek oznámenie alebo výzva, požiadavka alebo súhlas niektorej 

zo zmluvných strán, ktorý sa bude vyžadovať, alebo ktorý bude povolený alebo 

nevyhnutný na základe tejto Zmluvy, musí byť písomný (ďalej len „písomnosť“) a musí 

byť doručený poštou ako doporučená zásielka alebo osobne. Na tento písomný styk 

(odosielanie a doručovanie) sa použijú adresy sídiel oboch zmluvných strán 

2. Povinnosť zmluvnej strany doručiť písomnosť sa považuje za splnenú a písomnosť sa 

považuje za doručenú, len čo ju druhá zmluvná strana prevezme a jej prijatie potvrdí svojím 

vlastnoručným podpisom, alebo podpisom inej osoby oprávnenej na prijímanie písomností. 

3. Účinky doručenia písomnosti nastanú aj vtedy ak 

a) zmluvná strana zmenila adresu, na ktorú sa má podľa tejto zmluvy odosielať písomnosť, 

bez toho, aby túto zmenu druhej zmluvnej strane oznámila, a následne pošta túto 

písomnosť vrátila zmluvnej strane ako nedoručiteľnú, a to dňom vrátenia takejto 

písomnosti zmluvnej strane, alebo 

b) doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím tej zmluvnej strany, ktorej 

bola písomnosť adresovaná, a to dňom, kedy k takému konaniu došlo, alebo 

c) zmluvná strana prijatie písomnosti odmietne, a to dňom odmietnutia prijatia písomnosti, 

alebo 

d) odosielateľovi bola zásielka vrátená ako nedoručená, a to dňom vrátenie nedoručenej 

zásielky. 
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IX. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva je platná a účinná dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.  

2. Na otázky neupravené touto zmluvou sa vzťahuje Obchodný zákonník a to najmä 

ustanovenia zmluvy o dielo uvedené v § 536 a nasl. Obchodného zákonníka. 

3. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy budú vykonávané formou písomných a očíslovaných 

dodatkov, podpísaných oboma zmluvnými stranami. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy 

vykonané v inej forme nebudú pre zmluvné strany záväzné.  

4. Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, že všetky spory vzniknuté z právnych vzťahov, 

ktoré vyplývajú z tejto zmluvy, alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane všetkých 

vedľajších právnych vzťahov, ktoré súvisia s touto zmluvou, sa budú snažiť vyriešiť 

zmierom.  

5. Ak akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy bude vyhlásené za neplatné, takéto vyhlásenie 

nebude mať vplyv na účinnosť a/alebo uplatniteľnosť ďalších ustanovení tejto zmluvy 

a zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby ho nahradiť príslušným platným 

ustanovením. 

6. Akékoľvek spory a nároky vyplývajúce z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace sa budú riešiť 

predovšetkým rokovaním a dohodou zmluvných strán v dobrej viere a s dobrým úmyslom. 

7. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) originálnych rovnopisoch, pričom každá zo 

zmluvných strán obdrží po jednom (1) vyhotovení. 

8. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, vzájomne vysvetlili, jej obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie 

v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali a sú si plne vedomí 

následkov z nej vyplývajúcich. 

 

 

 

     V ................. dňa .................        V............... dňa .................         

  

 

                Dodávateľ:          Objednávateľ:  

     

 

 

 

      __________________________     ______________________________ 

    ProUP s.r.o.                              ZŠ Kežmarská 30, Košice 

                      Ing. Ján Bodnár, konateľ            Mgr. Pavol Horňák, riaditeľ ZŠ 


