Zmluva o administrácii internetovej prezentácie obce
uzatvorená podľa ustanovenia §269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení
neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník")
Obec Abrahám
sídlo: Abrahám č.52, 925 45 Abrahám
IČO: 00305855
DIČ: 2021006614
v zastúpení: Ing. Igor Németh, starosta obce
(ďalej ako „objednávateľ“)
a
V-Fit, s.r.o.
Sídlo: Voderady č.210, 919 42 Voderady
IČO: 46402977
DIČ: 2023362968
v zastúpení: Daniel Molnár, konateľ spoločnosti
(ďalej ako „zhotoviteľ“)
uzatvárajú túto zmluvu
l. Predmet zmluvy
Predmetom plnenia tejto zmluvy je dohoda medzi objednávateľom a zhotoviteľom, v
ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonávať v nepravidelných časových intervaloch,
podľa potrieb objednávateľa, práce spojené s dopĺňaním obsahu internetovej
prezentácie (zverejňovanie informácií, oznamov, udalostí a pod.)
2. Práva a povinnosti strán
2.1 Zhotoviteľ je povinný podľa potrieb objednávateľa vykonať doplnenie obsahu
internetovej prezentácie najneskôr do 48 hodín od obdržania kompletného zadania
zaslaného objednávateľom.
2.2 Výnimkou sú nepredvídané udalosti, ktoré objektívne bránia vo vykonaní predmetu
zmluvy a nie je ich možné ovplyvniť.
2.3 Objednávateľ je povinný riadne a včas zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu.
2.4 Objednávateľ je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť zhotoviteľovi pri výkone
predmetu tejto zmluvy.
2.5 Objednávateľ je povinný neodkladne oznámiť zhotoviteľovi zistené nedostatky pri
plnení predmetu tejto zmluvy.
2.6 Zhotoviteľ je povinný neodkladne zistené nedostatky odstrániť.
2.7 Zhotoviteľ má právo na úpravu dodaných podkladov, vždy v súlade s dobrými mravmi a
právnymi predpismi platnými na území SR v čase realizácie predmetu zmluvy. Úprava
podkladov znamená: optimalizácia textov a grafických prvkov v súlade so zásadami
použiteľnosti a prístupnosti.
2.8 Objednávateľ vždy vykoná vizuálnu kontrolu správnosti zverejnených podkladov.

3. Cena
Cena za túto službu sa stanovuje na 20,-Eur za hodinu práce, pričom celkové náklady na
vykonanie prác dohodnutých v predmete tejto zmluvy spravidla neprekročia sumu 150,- Eur
za mesiac, slovom stopäťdesiat Eur.
(Predpokladaný objem prác a finančný odhad viď. príloha č.1 tejto zmluvy.)
4. Záverečné ustanovenia
4.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
4.2 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvy oboma stranami.
4.3 Obe strany môžu túto zmluvu vypovedať bez udania dôvodu, písomnou formou.
Výpovedná lehota je 2 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bola výpoveď zmluvy doručená druhej strane.
4.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za obsah internetovej prezentácie, ktorý je zverejnený na
žiadosť objednávateľa.
4.5 Právne vzťahy zmluvných strán výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia
príslušnými ustanoveniami slovenského právneho poriadku, najmä ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
4.6 Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch výtlačkoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží
po jednom vyhotovení.
4.7 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť po dohode zmluvných strán vo forme
písomného dodatku k tejto zmluve.
4.8 Túto zmluvu je možné ukončiť aj písomnou dohodou oboch zmluvných strán.
4.9 Súčasťou tejto zmluvy je príloha s názvom Finančný odhad a predpokladaný objem
prác.
Voderady 20.12.2017

Zhotoviteľ:

---------------------------------V-Fit, s.r.o.

Abrahám

Objednávateľ:

---------------------------------Obec Abrahám

Finančný odhad a predpokladaný objem prác

Príloha č.1 k Zmluve o administrácii internetovej prezentácie obce Abrahám

Tento predpoklad vychádza z reálnych dát získaných na základe súčtu vykonanej práce za
posledných 7 mesiacov (práca sa týka starej verzie webstránky) a aritmetického priemeru
zaokrúhleného na celé číslo. Interný odhad trvania práce na jednu jednotku práce a človekohodinu
je stanovený na 15 min.
Jedna jednotka predstavuje obsah internetovej prezentácie, ktorý má vnútorný názov článok,
verejný názov je oznam alebo udalosť.

Rok 2017

Mesiac

Počet jednotiek

Priemerný fin. odhad

Máj

25

21jed.x15min=315min

Jún

19

315min = 5,25h

Júl

24

5,25h x 20,-Eur = 105Eur

August

18

September

23

Október

18

November

22

Počet mesiacov 7

Priemer 21/mesiac

Priemer 105,-Eur/mesiac

