ZMLUVA O DIELO
na zhotovenie internetovej prezentácie www. ............................
Čl. I
Zmluvné strany
1. Objednávateľ: Firma
Adresa, PSČ, mesto
IČO :
DIČ :
Bankové spojenie :
Zapísaný v :
Zastúpený :
2. Zhotoviteľ :
Zastúpené :
Bytom :
IČO :
DIČ :
Bankové spojenie :
Zapísaný v OR :

Ondrej Samuheľ Design4u
Ondrej Samuheľ
Mokraďská 518, 026 01 Dolný Kubín
40 974 391
1073 249 012
261 195 1066/1100
ObÚ v Dolnom Kubíne, číslo ž.r. 530-6627
Čl. II.
Predmet zmluvy

1) Zhotoviteľ sa na základe špecifikácie požiadaviek objednávateľa, ktoré tvoria prílohu
tejto zmluvy, zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa internetovú prezentáciu (ďalej už len
„predmetnú prezentáciu“)
2) 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.
3) Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať predmet plnenia v písomnej /inej/ forme ……………
…. Odovzdanie a prevzatie diela bude potvrdené „ Protokolom o odovzdaní a prevzatí
riadne zhotoveného diela “, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných
strán s uvedením dátumu. Tento protokol bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry.
Čl. III.
Povinnosti zmluvných strán pri realizácii diela
1) Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať všetky podklady určené na vytvorenie predmetnej
prezentácie najneskôr do 30. dní od podpísania zmluvy.
2) Zhotoviteľ si vyhradzuje 14 dní na vytvorenie predmetnej prezentácie, po obdrzaní
všetkých podkladov.
3) Zhotoviteľ je povinný do 7 dní od podpisu Zmluvy o diele registrovať doménové meno
v znení „www. …..................“.
4) Zhotoviteľ ku doménovému menu pridá dohodnutú webhostingovú službu …..............

5) Po vytvorení predmetnej prezentácie zhotoviteľom má objednávateľ nárok na 3
obmeny predmetnej prezentácie pred konečným odovzdaním. („Obmena“ znamená –
zmena farieb, presuny obrázkov a textov, mierna zmena štruktúry predmetnej
prezentácie).
Čl. IV.
Cena diela a platobné podmienky
6) Za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na jeho účet dohodnutú cenu
diela vo výške ………………-Sk, (slovom:................................ slovenských korún).
Cena je dohodnutá, vrátane DPH vo výške stanovenej zákonom.
7) V cene diela sú zahrnuté tieto služby:
…................................................................................
…......................................................................................................................................
............ .
3) Objednávateľ do 7 dní od podpisu zmluvy oboma stranami uhradí 30% z ceny na účet
Zhotoviteľa na základe zálohovej faktúry vystavenej Zhotoviteľom.
4) Objednávateľ uhradí zvyšnú cenu diela na účet zhotoviteľa na základe konečnej
faktúry, vystavenej zhotoviteľom bezprostredne po riadnom odovzdaní predmetu
zmluvy objednávateľovi. Splatnosť faktúry je dohodnutá do 14 dní odo dňa jej
predloženia objednávateľovi.
5) V prípade neuhradenia konečnej faktúry objednávateľom, Zhotoviteľ si vyhradzuje
pávo pozastaviť funkčnosť predmetnej prezentácie v plnom rozsahu. Akonáhle
objednávateľ tento bod splní zhotoviteľ je povinný do 48 hodín sprevádzkovať
predmetnú prezentáciu.
Čl.V.
Vlastnícke právo k zhotovovanej veci
1) Vlastníkom zhotovovanej veci je zhotoviteľ. Vlastníctvo k zhotovovanej veci prechádza
na objednávateľa odovzdaním predmetu diela a zaplatením dohodnutej ceny v plnej
výške.
2) Zhotoviteľ odovzdá pri podpisovaní preberacieho protokolu všetky prístupové
mená a heslá objednávateľovi.
3) Po podpise preberacieho protokolu, už zo strany objednávateľa nie je možné
predmetnú prezentáciu meniť.
Čl.VI.
Zmluvné pokuty a záverečné ustanovenia
1) V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry v dohodnutom termíne
zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za
každý deň omeškania.
2) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými
stranami.

3) Zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných
dodatkov k tejto zmluve, podpísaných štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
4) Práva a povinnosti objednávateľa a zhotoviteľa, pokiaľ nie sú stanovené zmluvou,
riadia sa Obchodným zákonníkom a predpismi s ním súvisiacimi, v platnom znení.
5) Táto zmluva a všetky prílohy a prípadné doplnky k nej sa vyhotovujú v štyroch
exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia
V Dolnom Kubíne dňa….............. 2005
za objednávateľa

za zhotoviteľa

Príloha Zmluvy o diele
Zadanie pre vytvorenie prezentacie:





…...........................................................
…..........................................................
…............................................................
…...........................................................

V Dolnom Kubíne dňa ............2005

…....................................................
za objednávateľa

Preberací protokol
1. Objednávateľ: Firma
Adresa, PSČ, mesto
IČO :
DIČ :
Bankové spojenie :
Zapísaný v :
Zastúpený :
2. Zhotoviteľ :
Zastúpené :
Bytom :
IČO :
DIČ :
Bankové spojenie :
Zapísaný v OR :

Ondrej Samuheľ Design4u
Ondrej Samuheľ
Mokraďská 518, 026 01 Dolný Kubín
40 974 391
1073 249 012
261 195 1066/1100
ObÚ v Dolnom Kubíne, číslo ž.r. 530-6627

Vec: Prebratie internetovej prezentacie a prístupových kódov
Týmto prehlasujem, že som od Zhotoviteľa prevzal/a :
Heslo
Príhlasovací kód......

V Dolnom Kubíne dňa.......2005

––––––––––––––––––––––––
Objednávateľ

