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Zmluva o dielo č. 01 /2017 
Na vytvorenie webovej prezentácie pre Podtatranské múzeum v Poprade s admin rozhraním 

uzavretá v zmysle ust. & 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov 

Č1 . I 
Zmluvné strany 

1. Objednávateľ: Podtatranské múzeum v Poprade 
Zastúpený: Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová, riaditeľka 
Sídlo: Vajanského 72/4. 058 01 Poprad 
IČO: 37781171 
DIČ: SK2021453390 , Objednávateľ n ie je platcom DPH 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, 
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0051 9613 
Zriadenie: Zriaďovacia listina PSK v Prešove z 1.4.2002 č. KUL -

2002/000153/10 
Zapísaný Register MaG M K S R č. M K 2018/98 - 400 RM: 50/98 
/ďalej len ako „Objednávateľ/ 

2. Zhotoviteľ: Gabriela Hybenová - Tag design 
Zastúpený: Mgr. Gabriela Hybenová 
Sídlo: Jarmočná 4796/37, 058 01 Poprad 
IČO: 41299540 
IČ DPH: SK.1073136768 
IBAN: SK7909000000005038929555 
Zapísaný: Okresný úrad Poprad, Číslo živnostenského registra: 740-18030 
/ďalej len ako „Zhotoviteľ/ 

ČI. II . 
Predmet zmluvy 

1. Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie projekt webovej prezentácie s administračným 
rozhraním a s vlastnosťami uvedenými v špecifikácii diela. 

2. Zhotoviteľ sa na základe špecifikácie požiadaviek Objednávateľa a podkladov poskytnutých 
Objednávateľom zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa webovú prezentáciu podľa prílohy 
č. 1, za predpokladu, že všetky materiály a potrebné podklady zabezpečené Objednávateľom 
budú dodané načas, v požadovanej forme a kvalite. 

3. Dielo bude zhotovené v termíne uvedenom v ČI. IV. bod 2. 
4. Dielo bude zhotovené podľa špecifikovaných a oboma stranami schválených požiadaviek 

(štruktúry), ktoré sú uvedené v prílohe tejto zmluvy a tvoria je j neoddeliteľnú súčasť. 
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Cl. I I I . 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať všetky podklady a informácie pre riadne a včasné 
zhotovenie diela. 

2. Objednávateľ j e oprávnený počas zhotovovania diela upresňovať Zhotoviteľovi svoje 
požiadavky na dielo a na jeho technické kritériá, ale len v rámci podmienok uvedených 
v dohodnutej štruktúre diela, ktorá j e prílohou tejto zmluvy a to iba písomnou alebo 
elektronickou formou. Objednávateľ za týmto účelom poskytne Zhotoviteľovi všetky 
potrebné podklady, vysvetlenia, špecifikácie a inú informačnú súčinnosť. 

3. Objednávateľ má právo informovať sa o priebežnom stave tvorby diela. 
4. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené a v súlade s touto zmluvou riadne zhotovené dielo od 

Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť mu za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. 
5. Objednávateľ súhlasí, aby na stránke diela bol obvyklým spôsobom trvalé umiestnený 

hypertextový odkaz na internetovú stránku Zhotoviteľa. 
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť predmet plnenia podľa platných Štandardov pre 

informačné systémy verejnej správy (aktualizované 27.4 .2017) . 
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať predmet plnenia v dohodnutom termíne. Odovzdanie 

a prevzatie diela bude potvrdené „Preberacím protokolom" , ktorý podpíšu oprávnení 
zástupcovia oboch zmluvných strán s uvedením dátumu. Tento protokol bude 
neoddeliteľnou súčasťou poslednej faktúry. 

8. V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením faktúr vystavených 
podľa čl. IV. Ods. 2 zmluvy viac ako 14 dní po lehote splatnosti každej jednotlivej faktúry, 
má Zhotoviteľ právo pozastaviť zhotovovanie diela a to až do času, kým Objednávateľ 
riadne zaplatí dlžnú čiastku. V uvedenom prípade sa o dobu omeškania Objednávateľa so 
zaplatením faktúry predlžuje doba. v ktorej má Zhotoviteľ povinnosť odovzdať 
Objednávateľovi konečnú verziu diela. 

9. Zhotoviteľ j e oprávnený a povinný upozorniť Objednávateľa na nevhodné požiadavky počas 
zhotovovania diela, ktoré nie sú v súlade s parametrami uvedenými v zadaní. V prípade, že 
Objednávateľ neupraví nevhodnosť požiadavky ani v náhradnej 15 dňovej lehote oznámenej 
písomne alebo elektronicky Zhotoviteľom Objednávateľovi, Zhotoviteľ sa nedostáva do 
omeškania s vykonaním diela a o dobu omeškania Objednávateľa s odstránením 
nevhodnosti požiadavky sa predlžuje celková doba vykonania diela. 

10. Zhotoviteľ zodpovedá za technickú stránku webu, n i e j e však zodpovedný za obsah stránok, 
ani za pravdivosť a aktuálnosť informácií na nich zobrazených. Túto zodpovednosť nesie 
Objednávateľ. Takisto nezodpovedá za škody spôsobené stratou alebo poškodením 
uložených dát. 

11. Zhotoviteľ v prípade použitia podkladov dodaných Objednávateľom (obrázky, ilustrácie, 
texty alebo iné podkladové materiály) na vykonanie diela nezodpovedá za porušenie 
autorských práv tretích osôb k takto poskytnutým a použitým materiálom, vrátane práv 
k ochrannej známke alebo dizajnu a nenesie zodpovednosť za prípadné dôsledky spojené 
s porušením týchto práv zo strany Objednávateľa. 

12. V prípade záujmu, Zhotoviteľ zaobstará odbornú korektúru a štylistickú úpravu všetkých 
textov použitých na stránke. 

13. Zhotoviteľ má právo použiť dielo alebo jeho časti na prezentáciu vlastnej práce 
v akejkoľvek forme. 

14. Vzhľadom na využívaný systém a moduly, Zhotoviteľ vyžaduje webhosting na vlastných 
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Cl. IV. 
Cena, platobné podmienky a termín a miesto plnenia diela 

1. Cena za služby j e stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. 
o cenách v platnom znení, na základe kalkulácie/špecifikácie projektu podľa požiadaviek 
Objednávateľa. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje za vykonanie diela zaplatiť Zhotoviteľovi odmenu/cenu diela, 
pričom Zhotoviteľovi vzniká právo faktúrovať cenu diela 830,- Eur Objednávateľovi za 
nasledovných podmienok v zmysle uvedeného rozpočtu: 
a) 830,- E u r bez DPH (po spustení pracovnej verzie projektu na odkaze muzeumpp.tag.sk 

v semptembri 2017) 
3. Cena zahŕňa: 

a) Vytvorenie minimálne dvoch návrhov webovej prezentácie do 12.6.2017. Objednávateľ 
z predložených návrhov vyberie do 16.6.2017 jeden, ktorý bude pri tvorbe diela pre 
Zhotoviteľa aj Objednávateľa záväzný. 

b) Spustenie funkčnej pracovnej verzie projektu na odkaze muzeumpp.tag.sk do 
30.9.2017. 

c) Zhotovenie a odovzdanie webovej prezentácie podľa dohodnutej štruktúry do 
31.12.2017. 

4. Lehota splatnosti faktúr(faktúry) vystavených Zhotoviteľom podľa ods. 2. Tohto článku j e 
14 dní odo dňa vystavenia faktúry. Fakturovaná čiastka sa považuje za uhradenú dňom, 
v ktorom došlo k pripísaniu fakturovanej čiastky na horeuvedený účet Zhotoviteľa. 

5. Iné oprávnené náklady, ktoré Zhotoviteľovi preukázateľne vzniknú počas zhotovovania 
diela na základe písomných požiadaviek Objednávateľa, budú po dohode Objednávateľovi 
vyfaktúrované osobitne ako práce naviac, podľa platného cenníka hodinových sadzieb 
Zhotoviteľa. Práce naviac j e Zhotoviteľ podľa vlastného uváženia oprávnený faktúrovať 
Objednávateľovi následne po prebratí diela Objednávateľom. 

6. V prípade, že Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi dohodnuté grafické alebo textové 
podklady nesprávne, neúplne alebo v inom, než dohodnutom formáte alebo oneskorene, 
a Objednávateľ požaduje ich zapracovanie do diela, j e Zhotoviteľ oprávnený požadovať 
úhradu prác navyše. Opakovaná zmena databázových údajov zo strany Objednávateľa sa 
považuje za zmenu oproti špecifikácii projektu. 

7. V prípade, že Zhotoviteľ zistí okolnosti, ktoré by bez jeho zavinenia zvýšili náklady na 
vytvorenie diela, alebo by na základe Objednávateľom dodatočne požadovaných zásadných 
zmien zadania grafického vizuálu alebo technických parametrov diela, malo dôjsť 
k zvýšeniu nákladov na prácu, j e Zhotoviteľ povinný tieto skutočnosti oznámiť 
Objednávateľovi písomne bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o nich dozvedel. 

8. Ak nedôjde k dohode o zvýšení ceny, môže niektorá zo zmluvných strán odstúpiť od tejto 
zmluvy, alebo sa bude pokračovať v plnení predmetu zmluvy v pôvodnom rozsahu v rámci 
dohodnutých zmluvných podmienok. V prípade odstúpenia od zmluvy sa Zhotoviteľ 
zaväzuje vrátiť obdržanú odmenu zníženú o náklady na dielo. 

9. Miesto dodania/prevzatia diela j e sídlo Objednávateľa uvedené v záhlaví tejto zmluvy. 
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ČI. v. 
Vyššia moc 

Žiadna zo zmluvných strán n i e j e zodpovedná za nesplnenie svojej povinnosti vyplývajúcej 
zo zmluvy, pokiaľ nastalo v dôsledku okolnosti alebo prekážky, spôsobenej neodvrátiteľnou 
udalosťou nemajúcou pôvod v prevádzke alebo vlastnom konaní povinnej strany a ktorá 
nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni j e j v splnení svojej povinnosti, ak nemožno 
jasne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo j e j následky odvrátila alebo 
prekonala a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. 
Za vyššiu moc sa podľa zmluvy bez ohraničenia a stanovenia poradia považujú napríklad: 
neobvyklé podmienky počasia, vojna, požiar, štrajk, vzbura, verejné nepokoje, expolózia, 
povodeň, zosuv pôdy, búrka, zásah blesku, embargo rozhodnutie vojenského orgánu, ako aj 
zásah štátnej moci alebo právne akty štátnej moci vydané v dôsledku takéhoto zásahu, 
zmena právnych predpisov, ktoré sú zmluvnými stranami nezavinené a ani v dôsledku ich 
konania nevznikli. 

ČI. VI. 
Lehota na vykonanie diela a platnosť zmluvy 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ vyhotoví dielo v zmysle kalkulácie projektu a to 
v lehote uvedenej v čl. IV. bod 2 , ak budú splnené všetky podmienky, na ktorých sa 
zmluvné strany dohodli. Termín plnenia diela sa môže predĺžiť o dobu, počas ktorej má 
Objednávateľ poskytnúť súčinnosť k vypracovaniu diela. 

2. Iné zmluvy uzavreté bez účasti oboch zmluvných strán s treťou osobou pred alebo po 
účinnosti zmluvy nemôžu ovplyvniť platnosť a vykonateľnosť ustanovení tejto zmluvy. 

3. Vypovedaním zmluvy zostávajú všetky dovtedy vzniknuté sankčné práva ktorejkoľvek zo 
zmluvných strán nedotknuté. 

Čl. VII. 
Vlastnícke právo k zhotovovanej veci 

1. Vlastníkom zhotovovanej veci j e 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 potrebné prístupové 
mená a heslá Objednávateľovi. 

Čl. VIII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 
nasledujúcim dňom po j e j zverejnení. 

2. Táto zmluva a všetky prílohy a prípadné dodatky k nej, sa vyhotovujú písomne v dvoch 
exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie. 

3. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvorí Príloha č. 1 - Štruktúra diela, č. 2 - Cenová 
kalkulácia diela a príloha č. 3 - Preberací protokol, vyhotovený pri preberaní diela. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, j e j obsahu porozumeli a na znak slobodnej 
vole ju podpisujú. 
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— J a r m o č n á 4796 /37 

Poprad - Veľká 

za 01 
Bc . PhDr. Magdaléna Bekessová 
riaditeľka 
Podtatranské múzeum v Poprade 

Mgr. Gabriela Hybenová 
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