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ZMLUVA O DIELO 
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

právnych predpisov  
(ďalej ako „Zmluva“) 

 
 

I. ZMLUVNÉ STRANY 
 
 
1.1 Objednávateľ:                    
 
Obchodné meno:   Obec Rovinka  
Sídlo:     Rovinka 350, 900 41 Rovinka  
IČO:     00 305 057  
IČ DPH:    SK 2020362036 
Zastúpený:    JUDr. Milan Bombala, starosta obce 
Bankové spojenie:   VÚB, a.s. 
Číslo účtu:    24722112/0200 
 

ďalej ako ,,objednávateľ“ 
 
 
1.2 Zhotoviteľ:   
 
Meno a priezvisko:   Roman Kurinec   
Trvalé bydlisko:   Rovinka 174, 900 41 Rovinka  
IČO:     35 169 907    
Dátum narodenia:   02.05.1976 
Bankové spojenie:   VÚB, a.s. 
Číslo účtu:    9047543062/0200 
                                                                   

ďalej ako ,,zhotoviteľ“ 
 
objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako ,,zmluvné strany“ a jednotlivo aj ako ,,zmluvná strana“ 
 
 

II. PREDMET  ZMLUVY 
 
2.1 Zhotoviteľ sa prostredníctvom tejto Zmluvy zaväzuje vykonávať pre objednávateľa 

určité činnosti, ktoré spočívajú najmä v správe internetovej stránky 
(www.obecrovinka.sk), a to v nasledovnom rozsahu: 
 
a) pravidelná denná kontrola a administrácia internetovej stránky, 
b) poradenstvo pri správe internetovej stránky, 
c) úprava obsahovej časti internetovej stránky (vkladanie a odstraňovanie obsahu), 
d) úprava grafickej časti internetovej stránky podľa požiadaviek objednávateľa, 

 
 (ďalej aj ako „dielo“). 

 
2.2 Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu 

v zmysle článku IV. Zmluvy. 
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III. ČAS A MIESTO PLNENIA 
 
3.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní od dátumu podpísania zmluvy do 31. 

decembra 2012. 
3.2 Dielo v rozsahu podľa článku II. bodu 2.1 Zmluvy je zhotoviteľ povinný vykonávať 

pomocou vzdialenej správy ako aj prostredníctvom telefonickej konzultácie 
s povereným pracovníkom objednávateľa uvedeným v článku VII. bodu 7.1 Zmluvy. 

3.3 Práce v rozsahu podľa článku II. bodu 2.1 písm. a) je zhotoviteľ povinný vykonávať 
každý pracovný deň po dobu platnosti tejto Zmluvy. Ostatné práce podľa článku II. 
bodu 2.1 písm. b) – d) je zhotoviteľ povinný vykonávať na základe žiadosti 
adresovanej zo strany objednávateľa zhotoviteľovi za podmienok ustanovených 
v článku VII. tejto Zmluvy. 

3.4 Ohlásením požiadavky podľa bodu 3.3 tohto článku začína zhotoviteľovi plynúť 
lehota pre vykonanie požadovanej úpravy; ak bola požiadavky ohlásená po 16.00 hod. 
lehota pre vykonanie úpravy začína plynúť od 08.00 hod. nasledujúceho pracovného 
dňa. Lehota pre vykonanie úpravy bola dohodou zmluvných strán dohodnutá v trvaní 
dvanásť (12) hodín, v tejto lehote je zhotoviteľ povinný požadované úpravy v rozsahu 
diela vykonať. V prípade zložitejších úprav si môžu zmluvné strany dohodnúť inú 
lehotu pre vykonanie úprav, a to prostredníctvom písomnej dohody.  

3.5 V prípade, že zhotoviteľ z objektívnych príčin (dovolenka a pod.) nebude schopný 
dodržať časové podmienky zadefinované v bode 3.3 a 3.4 tohto článku, oznámi to 
písomne (e-mailom, poštou) objednávateľovi najmenej 24 hodín vopred. Zmluvné 
strany sa zároveň dohodli, že na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude 
dohodnutá iná lehota pre vykonanie požadovaných prác, ktorá začne plynúť 
bezodkladne po zániku objektívnych príčin na strane zhotoviteľa podľa 
predchádzajúcej vety tohto bodu.   

 
 

IV. CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY 
 
4.1.  Cena za dielo bola ustanovená dohodou zmluvných strán v celkovej výške 50,- EUR 

mesačne (slovom päťdesiat eur) (ďalej aj ako „cena za dielo“).  
4.2.  Podkladom pre úhradu ceny diela bude faktúra vystavená zhotoviteľom za poskytnuté 

práce v rozsahu diela, a to najneskôr do pätnásteho (15.) dňa mesiaca, ktorý nasleduje 
po mesiaci, v ktorom boli práce poskytnuté. Splatnosť faktúry je štrnásť (14) dní odo 
dňa jej doručenia objednávateľovi zo strany zhotoviteľa. 

4.3.  Faktúra podľa bodu 4.2. tohto článku musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle 
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších právnych 
predpisov. V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, je 
objednávateľ oprávnený túto faktúru v lehote jej splatnosti vrátiť zhotoviteľovi, pričom 
sa nedostane do omeškania s jej platením. Zhotoviteľ túto faktúru podľa charakteru jej 
nedostatkov buď opraví alebo vystaví novú faktúru. V takejto novej (opravenej) 
faktúre zároveň vyznačí novú lehotu splatnosti a doručí ju objednávateľovi.  

 
 

V. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA 
 

5.1 Zhotoviteľ má právo na zaplatenie ceny za dielo podľa článku IV. tejto Zmluvy. 
5.2 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť dielo v dohodnutých termínoch a v kvalite 

zodpovedajúcej jej účelu, príslušným právnym predpisom a záväzným normám, a to 
najmä, nie však výlučne v súlade s ustanoveniami zákona č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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5.3 Zhotoviteľ je povinný vopred upozorniť objednávateľa na možnú nezhodu softvéru, 
alebo iných komponentov dodaných mu objednávateľom so softvérom, alebo 
komponentmi, ktoré použije zhotoviteľ a ktoré sú potrebné na vyhotovenie, 
dokončenie, alebo úpravu stránky. Zhotoviteľ je povinný urobiť tak vždy, ak by 
použitie takých komponentov, alebo softvér narušil funkčnosť stránky, alebo úroveň či 
kvalitu jej vybavenia. 

5.4 Zhotoviteľ vykoná dielo osobne, na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo. 
5.5 Zhotoviteľ nie je zodpovedný za obsahovú náplň stránok ani za pravdivosť informácií 

na nich zobrazených, túto zodpovednosť nesie objednávateľ. 
 
 

VI. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA 
 
6.1. Objednávateľ má právo na kontrolu obsahovej a funkčnej časti webovej stránky. 
6.2. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť doručovanie požiadaviek na vykonanie prác 

v rozsahu diela podľa článku II bodu 2.1 tejto Zmluvy v zodpovedajúcej kvalite a v  
dohodnutom čase.   

6.3. Objednávateľ zodpovedá za právnu čistotu a dodržiavanie autorských práv a práv 
vyplývajúcich z duševného vlastníctva materiálov (textov, obrázkov, animácií, 
prezentácií a iných zdrojov) dodaných zhotoviteľovi. 

 
 

VII. DORUČOVANIE  
 
7.1. Všetky listiny, dokumenty, požiadavky a oznámenia budú medzi zmluvnými stranami 

zabezpečované listami doručenými poštou, osobne, mailovou správou alebo 
telefonicky. V prípade ak budú požiadavky a oznámenia oznámené zhotoviteľovi 
telefonicky musia byť tieto zároveň oznámené aj prostredníctvom pošty alebo e-
mailom. Ak bolo oznámenie zasielané poštou, považuje sa za doručené dňom, 
v ktorom ho adresát prevzal alebo odmietol prevziať, alebo na tretí deň odo dňa 
podania zásielky na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu sídla zmluvných 
strán uvedenú v tomto článku Zmluvy vrátila späť odosielateľovi. Ak bolo oznámenie 
osobne, považuje sa za doručené dňom, v ktorom ho adresát prevzal alebo odmietol 
prevziať. Ak bolo oznámenie zasielané e-mailom v čase od 8.00 hod do 16.00 hod, 
považuje sa doručené v momente prenosu resp. oznámenia, inak v nasledujúci 
pracovný deň. 

 
a) Pre zhotoviteľa budú všetky oznámenia doručované alebo oznamované na 

nižšie uvedené údaje: 
 

adresa:  
 
    900 41 Rovinka 174 
   tel.: 0917/636 858 
   e-mail: stranka.rovinka@gmail.com 
   poverená osoba: Mgr. Ida Kurincová Kriegerová 
 

b) Pre objednávateľa budú všetky oznámenia doručované alebo oznamované na 
nižšie uvedené údaje: 

 
adresa:   

   
    Rovinka 350, 900 41 Rovinka 
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   tel. 02/45985218 
   e-mail: rovinka@stonline.sk, bombala@obecrovinka.sk 
   poverená osoba: Klára Šturdíková 

 
7.2. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny 

údajov, ktoré sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä 
všetky zmeny týkajúce sa uzavretia tejto Zmluvy, zmeny či zánik ich právnej 
subjektivity, adresu ich sídla, bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia, 
vstup do konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo likvidácie ktorejkoľvek 
Zmluvnej strany. Ak niektorá Zmluvná strana nesplní túto povinnosť, nebude 
oprávnená namietať, že neobdržala akékoľvek oznámenie, a zároveň zodpovedá za 
akúkoľvek takto spôsobenú škodu. 

 
 

VIII. UKONČENIE ZMLUVY 
 

8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluvy sa ukončuje výlučne jedným 
z nasledujúcich spôsobov: 
 
a) uplynutím doby na ktorú bola uzatvorená,  
b) písomnou dohodou zmluvných strán, 
c) jednostranným odstúpením niektorej zo zmluvných strán, a to výlučne za splnenia niektorej 

z podmienok uvedených v bode 8.2 alebo 8.3 tohto článku Zmluvy. 
 

8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy 
z nasledovných dôvodov na strane zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné 
porušenie tejto Zmluvy: 

 
a) ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením prác v rozsahu diela podľa článku III. bodu 3.4 o viac 

ako dva (2) pracovné dni, ibaže uvedené nastalo čo aj čiastočne z dôvodov na strane 
objednávateľa. Uvedené sa nepoužije v prípade ak ide o zložitejšie úpravy a zmluvné strany 
sa písomnou dohodou dohodli na inej lehote pre vykonanie úprav internetovej stránky ako je 
uvedené v článku III. bode 3.4 Zmluvy. 

 
8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy 

z nasledovných dôvodov na strane objednávateľa, ktoré sa považujú za podstatné 
porušenie tejto Zmluvy:  
 
a) v prípade, ak nedôjde k úhrade ceny za dielo podľa bodu 4.1. článku IV. Zmluvy ani 

v dodatočnej lehote tridsiatich (30) dní od uplynutia lehoty podľa bodu 4.2. článku IV. 
Zmluvy. 

b) objednávateľ dodá zhotoviteľovi obrazový, zvukový, alebo zvukovoobrazový materiál, texty, 
popisky, obrázky, programy, alebo prezentácie, ktoré majú byť použité na zhotovenie stránky, 
jej úpravu, zmenu, alebo dokončenie, ktoré svojím obsahom, grafickým spracovaním, alebo 
účelom na ktorý majú byť použité porušujú právne predpisy SR alebo platné medzinárodné 
predpisy, ktorými je viazaná SR, alebo ktorých obsah, vyhotovenie, alebo úroveň zobrazenia 
je v rozpore s dobrými mravmi. 

 
 

IX. SANKCIE A NÁHRADA ŠKODY  
 

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade odstúpenia objednávateľa od Zmluvy podľa 
písm. a) bodu 8.2 článku VIII. Zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo 
výške 500,- EUR (slovom päťsto eur). 
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9.2. Uhradením zmluvnej pokuty ostáva povinnosť nahradiť vzniknutú škodu v plnej 
výške nedotknutá.  

9.3. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jej časti je 
povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy 
za každý deň omeškania.  

 
 

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  
 

10.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa §47a zákona č. 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka. 

10.2. Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, pričom každá zmluvná strany obdrží 
po jednom (1) exemplári.  

10.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle a Zmluva 
nebola uzavretá v tiesni. Súčasne vyhlasujú, že si ju riadne prečítali, jej obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 
V Rovinke, dňa 07.05.2012 
 
Za objednávateľa: 
 

 
 
 
 

.................................................... 

Za zhotoviteľa:  
 
 
 
 
 

.................................................... 
JUDr. Milan Bombala 
starosta Obce Rovinka            

Roman Kurinec 

 
 


