
Zmluva – Materská škola Čápor 
Zmluva o zhotovení a prenajatí internetovej stránky v zmysle ust. § 269 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zá-

konník a Licenčná zmluva v zmysle ust. § 65 a nasl. zákona  č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon 

Poskytovateľ 

Názov:               Dobraobec s.r.o. 

Sídlo:                 Švermova 1085/40, Sobrance 073 01 

Zastúpený:       Dominik Maskaľ – konateľ spoločnosJ 

IČO:                    53539133 

DIČO:                 2121399104 

Zapísaný:           Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 50650/V 

Banka:               Slovenská sporiteľňa, a. s. 

Číslo účtu:         SK24 0900 0000 0051 7678 2192 

Telefón:             0948 766 335 

E-mail:               info@dobraobec.sk 

(ďalej len poskytovateľ) 

Objednávateľ 

Názov:                Materská škola Cabaj - Čápor 

Sídlo:                  časť Čápor 1274, 951 17 

IČO:                     37961161 

DIČO:                  2021761786 

 (ďalej len objednávateľ) 

Uzatvárajú zmluvu nasledujúceho znenia: 

mailto:info@dobraobec.sk


Preambula 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v rámci služby „Dobraobec!, ktorá je určená pre samosprávu 
miest a obcí a za podmienok uvedených v tejto zmluve, poskytovateľ zhotoví pre objednáva-
teľa internetovú stránku so systémom na správu jej obsahu pre Materskú školu Čápor (ďalej 

ako „stránka!). 

2. Poskytovateľ zabezpečí prenájom internetovej stránky, ktorá bude umiestnená na doméne vo 
vlastníctve objednávateľa. 

3. Poskytovateľ objednávateľovi garantuje plne poskytovanie služby „Dobraobec!. 

4. Cieľom služby „Dobraobec“ je vytvorenie modernej internetovej stránky, pričom zabezpečí 
obecnú stránku podľa štandardov Vyhlášky 78/2020 Z. z. 

5. Touto zmluvou sa zároveň stanovujú ďalšie vzájomné relevantné práva a povinnosJ medzi 
zmluvnými stranami pri realizácii účelu tejto zmluvy. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že majú úplnú právnu spôsobilosť na uzavreJe tejto zmluvy a vy-
konanie ktoréhokoľvek z jej ustanovení nie je v rozpore ani nebude porušením platných práv-
nych predpisov Slovenskej republiky. 

Článok 1 – Predmet zmluvy 
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa riadne a včas, vo vlastnom mene a na 

vlastnú zodpovednosť zhotoviť a odovzdať objednávateľovi kompletnú a fungujúcu obecnú 
stránku a záväzok objednávateľa prevziať stránku a to za podmienok dohodnutých zmluvnými 
stranami v tejto zmluve. 

2. Zmluvne strany berú na vedomie, že doména na ktorej sa bude nachádzať stránka je vo vlast-
níctve objednávateľa, pričom stránka je (až do zhotovenia a odovzdania stránky) vo výlučnom 
vlastníctve poskytovateľa. Objednávateľ sa záväzne poskytovateľovi zaplaJť dohodnutú cenu 
za poskytnuJe prenájmu stránky riadne a včas a to za podmienok dohodnutých zmluvnými 
stranami v tejto zmluve. 

3. Na základe dohody zmluvných strán sa poskytovateľ ďalej zaväzuje upravovať a vytvárať nové 
funkcie stránky, prípadne existujúce funkcie upravovať v záujme zvýšenia efekJvity stránky 
ako napr. administrácia a zálohy stránky, kontrola, aktualizácia a záloha systému, komponen-
tov a modulov, poskytovať konzultácie pri správe stránky, monitorovanie a ladenie stránky, 
upravovať grafickú časť stránky, zabezpečovať stránku a vykonávať iné práce na vývoji nových 
komponentov a modulov stránky. 

4. Vytvorenie internetovej stránky pre Materskú školu Predmier. 

5. PoskytnuJe hosJngu v rozsahu 4GB dát. 

Článok 2 – Poskytovanie služieb 
1. Poskytovateľ garantuje funkčnosť stránky a časovú dostupnosť stránky 



2. O obsah na stránke po odovzdaní a spustení stránky sa stará výlučne po celu dobu objednáva-
teľ. 

3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo použiť na stránke svoje firemné logo a odkaz na internetovú 
stránku poskytovateľa ako aj informáciu o poskytovateľovi v textovej forme. 

4. Zmluva sa uzatvára na dobu uvedenom v článku 4. 

5. Objednávateľ súhlasí s tým, že poskytovateľ je oprávnený všetky dáta, ktoré mu budú poskyt-
nuté, spracovať tak, ako je to potrebné pre zhotovenia stránky. 

Článok 3 – Cena a platobné podmienky 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ zhotoví stránku pre objednávateľa bezodplatne. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za prenájom stránky sa stanovuje paušálom na 250,- € 
(dvestopäťdesiat eur) ročne. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za navýšenie hosJngu je stanovená za každý 1GB dát ce-
nou 1,- € mesačne. 

4. Akékoľvek finančné plnenie pre Objednávateľa je splatné bankovým prevodom na bankový 
účet Poskytovateľa číslo účtu SK24 0900 0000 0051 7678 2192, vedený v Slovenská sporiteľ-
ňa, a. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ vystaví faktúru každý rok vo výške dohodnutej 
ceny za prenájom stránky. 

6. Takto vystavenú faktúru sa objednávateľ zaväzuje zaplaJť poskytovateľovi v lehote štrnásť 
kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia bankovým prevodom na účet poskytovateľa uvedený 
na prvej strane „Zhotoviteľ“. Na účely tejto zmluvy je faktúra zaplatená dňom pripísania fi-
nančných prostriedkov na účet poskytovateľa. 

7. V prípade nedodržania doby splatnosJ nájmu má zhotoviteľ právo účtovať objednávateľovi 
úroky z omeškania vo výške 0,1% za každý deň omeškania z dlžnej sumy.  

8. Zhotoviteľ má právo raz ročne aktualizovať všetky ceny, s tým že je povinný informovať ob-
jednávateľa minimálne v 3 mesačnom predsJhu. Táto aktualizácia by mala byť doložená vývo-
jom trhu alebo služby(zvýšenie nákladov, zmena trhu práce, pridanie nových funkcií,  zmena 
na Platca DPH atď...). Zmenu ceny musí písomné odsúhlasiť objednávateľ. 

Článok 4 – Trvanie a ukončenie zmluvy 
1. Táto zmluva sa uzatvára na obdobie 24 (dvadsaťštyri) mesiacov odo dňa spustenia interneto-

vej stránky. 

2. Ktorákoľvek Zmluvná strana má právo túto Zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou s výpo-
vednou dobou 4 mesiace, ktorá začína plynúť prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom je výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane. 

3. Po uplynuv lehoty uvedenej tejto zmluvy sa zmluva predlžuje automaJcky vždy o 12 kalen-
dárnych mesiacov. 



Článok 5 – Zhotovenie, odovzdanie a prevzaMe  
1. Poskytovateľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať stránku najneskoršie do 50 dní od záväznej ob-

jednávky realizovanej prostredníctvom pošty alebo e-mailu zo strany objednávateľa. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že za preberací protokol sa považuje mailové odsúhlasenie diela 

(ďalej ako „preberací protokol!). 

3. V preberacom protokole zmluvné strany uvedú všetky vady, ktoré má stránka v čase jej odo-
vzdania objednávateľovi. Ak má stránka vady, objednávateľ určí poskytovateľovi lehotu na 
odstránenie týchto vád ktoré je poskytovateľ povinný odstrániť v takto určenej lehote. 

4. Po odstránení vád zmluvné strany odsúhlasia preberací protokol, ktorým dôjde k odovzdaniu 
stránky, ak táto nemá v čase jej preberania vady, ktoré by bránili jej riadnemu užívaniu. 

5. Stránka sa považuje za riadne vykonanú poskytovateľom a odovzdanú objednávateľovi spus-
tením od ostrej prevádzky. 

6. Dojednaný termín plnenia sa predlžuje o dni, v ktorých nebude možné pokračovať v zhotove-
ní stránky z dôvodov zapríčinených živelnými pohromami alebo inými nepredvídateľnými uda-
losťami nezapríčinenými zhotoviteľom, na ktoré nemá poskytovateľ vplyv. 

7. Pokiaľ stránku nie je možné dokončiť z dôvodov na strane objednávateľa alebo ak objednáva-
teľ aj napriek výzve zhotoviteľa ani po uplynuv dodatočnej lehoty neposkytol potrebnú sú-
činnosť pre dokončenie stránky, považuje sa stránka za dokončenú momentom, kedy posky-
tovateľ zabezpečil na stránke vykonanie všetkých úkonov, ktoré mali byť vykonané resp. za-
bezpečil všetky Je úkony smerujúce k dokončeniu stránky, ktoré sa vzhľadom na nedostatoč-
nú súčinnosť objednávateľa mohli vykonať. 

Článok 6 – Práva a povinnosM poskytovateľa  
1. Poskytovateľ ma najmä právo na zaplatenie ceny za prenájom stránky a ostatných cien dojed-

naných v tejto zmluve. 

2. Poskytovateľ je povinný vyhotoviť stránku a poskytovať prenájom stránky v kvalite zodpove-
dajúcej účelu tejto zmluvy a príslušným platným právnym predpisom Slovenskej republiky. 

3. Poskytovateľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých závažných okol-
nosJach, ktoré môžu mať vplyv na riadne a včasné zhotovenie stránky. 

4. Poskytovateľ má Jeto ďalšie povinnosJ : 

a) Vopred upozorniť objednávateľa na možnú nezhodu komponentov dodaných mu objed-
návateľ s komponentmi, ktoré použije zhotoviteľ a ktoré sú potrebné na zhotovenie, do-
končenie alebo úpravu stránky,  

b) Vložiť text, obrázky a iné zdroje informácií dodaných objednávateľom v kvalite a v množ-
stve zodpovedajúcom účelu tejto zmluvy, 

c) Po riadnom odovzdaní stránky objednávateľovi poskytnúť objednávateľovi hlavné správ-
covské mena a hesla na prístup k správe stránky, 



d) Reagovať na výzvy objednávateľa k spolupráci v rámci zhotovenia stránky a jej následnej 
správy v najkratšom technicky možnom čase, 

e) Umožniť objednávateľovi užívať stránku za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

Článok 7 – Práva a povinnosM objednávateľa  
1. Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotoviteľovi poskytne všetku potrebnú súčinnosť a všetky in-

formácie potrebné pre riadne a včasné zabezpečenie zhotovenia stránky. Pod súčinnosťou sa 
rozumie najmä dodanie všetkých podkladov (obrazový, zvukový alebo zvukovoobrazový mate-
riál, texty, popisy, programy alebo prezentácie) vyžiadaných zhotoviteľom počas zhotovenia 
stránky, ktoré sú potrebné pre bezproblémovú realizáciu poskytovateľa stránky. 

2. Objednávateľ má právo informovať sa o priebežnom stave zhotovenia stránky. 

3. Objednávateľ je povinný najmä plaJť všetky faktúry vystavené poskytovateľom v dohodnu-
tom termíne v tejto zmluve. 

4. Objednávateľ je ďalej povinný: 

a) Dodať podkladové materiály v zodpovedajúcej kvalite a v čase podľa dohody zmluvných 
strán, pokiaľ Jeto podkladové materiály na základe dohody s objednávateľom nedodá 
poskytovateľ sám, 

b) Informovať poskytovateľa o všetkých nových podstatných skutočnosJach majúcich vplyv 
na zhotovenie stránky najneskôr do troch pracovných dni odo dňa, kedy sa o týchto sku-
točnosJach dozvedel, 

c) Po prevzav stránky vykonávať správu stránky a obsahu 

d) Poskytnúť zhotoviteľovi všetky podklady na riadne a včasné splnenie jeho záväzku, ak 
poskytovateľ objednávateľa o poskytnuJe podkladov požiadal. 

Článok 8 – Licencia  
1. Zmluvné strany uzatvárajú licenčnú zmluvu, ktorej predmetom je stránka, ktoré bude zhoto-

vená na základe tejto zmluvy. 

2. Poskytovateľ udeľuje objednávateľovi súhlas na použiJe stránky ako: 

a) Nevýhradnú licenciu, 

b) Licenciu v neobmedzenom rozsahu t. j. bez vecného alebo územného obmedzenia, 

c) Licenciu na čas nevyhnutný na dosiahnuJe účelu zmluvy 

3. Objednávateľ je v rámci licencie oprávnený používať stránku prostredníctvom internetu spô-
sobom nevyhnutným na dosiahnuJe účelu zmluvy teda najmä za účelom poskytovania in-
formácií a propagáciu objednávateľa v zmysle preambuly tejto zmluvy. 



4. Za porušenie zákazu použiJa stránky trevmi osobami sa nepovažuje prístupu verejnosJ na 
stránku v rámci internetovej siete v rozsahu využívania bežných prístupových práv návštevní-
kov internetovej siete a v rozsahu využívania modulov a funkcií stránky. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ udeľuje licenciu bezodplatne. 

6. Zodpovednosť za dodržanie autorských práv a práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva ma-
teriálov (textov, obrázkov, počítačových programov, animácií, prezentácií, a iných zdrojov) do-
daných objednávateľom nesie objednávateľ. 

7. Zodpovednosť za dodržanie autorských práv a práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva ma-
teriálov (textov, obrázkov, počítačových programov, animácií, prezentácií, a iných zdrojov) do-
daných poskytovateľom a pri zhotovení stránky a ďalších prác na stránke nesie poskytovateľ. 

8. Akékoľvek iné použiJe stránky ako je uvedené v tomto článku tejto zmluvy podlieha písom-
nému súhlasu poskytovateľa, pričom za každé takto odsúhlasené použiJe má poskytovateľ 
nárok na primeranú odmenu podľa dohody zmluvných strán. 

Článok 9 – Vyhlásenie zmluvných strán  
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne 

a zaväzujú sa bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla 
mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov a sú si vedomé, že pri neoznámení takejto skutoč-
nosJ budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosJ týchto údajov 
vzniknúť. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé uzatvoriť túto zmluvu, že uzatvorením tejto zmluvy 
sa neporušujú ustanovenia žiadnej inej zmluvy uzavretej s treťou osobou, že neporušujú 
žiadne zákonné normy platné v Slovenskej republike alebo iným spôsobom neporušujú osob-
né alebo majetkové práva iných osôb, že nebudú uzatvárať zmluvy s trevmi osobami, ktoré by 
boli v akomkoľvek rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy. 

3. Poskytovateľ vyhlasuje, že stránka nezasahuje do autorských práv trevch osôb a garantuje, že  
v budúcnosJ nebudú voči objednávateľovi vznesené žiadne ďalšie nároky. 

4. Poskytovateľ vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky a požiadavky v tejto zmluve stanovené a je 
oprávnený túto zmluvu uzatvoriť a riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté. 

5. Objednávateľ vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky a požiadavky v tejto zmluve stanovené, je 
oprávnený túto zmluvu uzatvoriť a riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté a je oprávnený so 
stránkou nakladať spôsobom, aký je predpokladaný podľa tejto zmluvy. 

Článok 10 – Zodpovednosť za škody  
1. Vlastníkom stránky je až do jej odovzdania objednávateľovi poskytovateľ, ktorý do tohto času 

znáša nebezpečenstvo škody na nej. 

2. Vlastníctvo stránky a nebezpečenstvo škody na stránke prechádza na objednávateľa odovzda-
ním stránky, ktoré je potvrdené preberacím protokolom.  



3. Poskytovateľ nie je zodpovedný za obsah stránky, ani za pravdivosť a aktuálnosť informácií na 
nej zobrazených. Túto zodpovednosť nesie objednávateľ. 

4. Poskytovateľ nezodpovedá za požadovanú formu zverejňovania informácií v podobe grafické-
ho zobrazenia stránky, formátu zverejnených dokumentov, prístupnosJ či použiteľnosJ strán-
ky. Uvedené nedostatky v prípade potreby poskytovateľ prekonzultuje s objednávateľom 

5. Poskytovateľ nezodpovedá za škody objednávateľovi vzniknuté a spôsobené stratou alebo 
poškodením dát uložených na stránku objednávateľom a uložených dát po odovzdaní stránky. 

6. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, vzniknutú objednávateľovi, ak bola spôsobená nevhod-
ným nastavením internetového prehliadača alebo iného zariadenia zo strany objednávateľa. 

7. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za bezpečnosť prístupu resp. dát uložených na stránke, t. 
j . neručí za to, že dáta pri prenose v internetovej sieJ nebudú zneužité trevmi stranami. 

8. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za stratu na zisku ani za iné ekonomické, nepriame, mi-
moriadne alebo následné škody objednávateľa vyplývajúce z prevádzky stránky. 

9. Poskytovateľ predpokladá výhradné autorstvo informácií, dokumentov, fotografií a grazk, zís-
kaných od objednávateľa a tým nezodpovedá za obsah, ktorý objednávateľ požaduje na 
stránke zverejniť. 

10. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla objednávateľovi v dôsledku neposkytnuJa 
alebo obmedzeného poskytnuJa internetovej siete najmä ako priameho dôsledku poruchy, 
opravy údržby, reštrukturalizácie a rozšírenia siete alebo jej časJ, alebo ako dôsledok prekro-
čenia kapacity siete alebo kapacity siete poskytovateľa telekomunikačných služieb. 

11. Poskytovateľ takJež nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v súvislosJ s neposkytnuvm alebo 
nesprávnym poskytnuvm služieb internet v dôsledku udalosv, ktoré sú okolnosťami vylučujú-
cimi zodpovednosť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. 

Článok 11 – Zodpovednosť za vady a reklamácia 
1. Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré má stránka v čase jej odovzdania objednávateľovi až 

do finálneho odovzdania 

2. Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané písomne. Reklamáciu je možné vykonať aj e-
mailom s dodatočným písomným potvrdením, inak je tento spôsobom reklamácie neplatný. 
Reklamácia musí obsahovať označenie vady, miesta, kde sa vada nachádza, prípadne popis 
ako sa vada prejavuje. 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že v každom konkrétnom prípade riadne reklamovanú vadu odstráni 
spôsobom a v termíne najneskôr 5 pracovných dní odo dňa oznámenia, ak sa s objednávate-
ľom nedohodnú inak. 

4. Poskytovateľ nezodpovedá za vady stránky, ktoré boli spôsobené použivm nesprávnych pod-
kladov dodaných objednávateľom, ak poskytovateľ na ich nevhodnosť objednávateľa písomne 
upozornil alebo ak poskytovateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosJ nemohol zisJť ne-
vhodnosť týchto podkladov. 



Článok 12 – Zmluvná pokuta 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania poskytovateľa a odovzdaním stránky riad-

ne a včas je poskytovateľ povinný zaplaJť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% 
denne z ceny za prenájom stránky za mesiac a to za každý deň omeškania so zhotovením 
a odovzdaním stránky. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosv zmluvných strán uvedených 
v tejto zmluve je porušujúca zmluvná strana povinná zaplaJť druhej zmluvnej strane zmluvnú 
pokutu vo výške 5% denne z výšky ceny za prenájom stránky za mesiac a to za každý aj začatý 
deň porušenia svojich povinnosv. 

Článok 13 – Odstúpenie od zmluvy a vypovedanie 
zmluvy 

1. Poskytovateľ je oprávnený od tejto zmluvy, ak: 

a) Objednávateľ dodá poskytovateľovi obrázkový, zvukový, alebo zvukovoobrazový materiál, 
texty, obrázky alebo prezentácie, ktoré majú byť použité na zhotovenie stránky, jej úpra-
vu, zmenu, alebo dokončenie, ktoré svojím obsahom, grafickým spracovaním, alebo úče-
lom na ktorý majú byť použité porušujú platné právne predpisy Slovenskej republiky ale-
bo ktorých obsah, vyhotovenie, alebo úroveň zobrazenia je v rozpore s dobrými mravmi. 

2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak: 

a) Poskytovateľ hrubo porušuje povinnosJ vyplývajúcemu mu podľa tejto zmluvy. 

3. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že túto zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou 
zmluvných strán. Táto zmluva zaniká dňom uvedeným v dohode o jej zániku alebo dňom na-
dobudnuJa jej platnosJ a účinnosJ. 

Článok 14 – Doručovanie 
1. PísomnosJ týkajúce sa záväzkov medzi zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy sa 

zmluvné strany zaväzujú doručovať poštou vo forme doporučenej listovej zásielky. Poštou do-
ručuje zmluvná strana – odosielateľ, druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví tej-
to zmluvy, resp. na inú adresu oznámenú písomne jednou zo zmluvných strán ako korešpon-
denčnú adresu. Ak nie je možné doručiť písomnosť na túto adresu, povinnosť odosielateľa je 
splnená v deň, keď ju pošta vráJla ako nedoručiteľnú.  



2. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na oprávnení doručovať písomnosJ týkajúce sa záväzkov 
medzi nimi, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy i prostredníctvom e-mailu alebo osobne. Písom-
nosť doručenú e-mailom treba doplniť najneskôr do troch dní predložením originálu spôso-
bom podľa predchádzajúceho odseku. 

3. V prípade, ak zmluvná strana nepredloží druhej zmluvnej strane originál písomnosJ podľa 
predchádzajúceho ustanovenia, má sa písomnosť za nedoručenú. Zmluvná strana sa zaväzuje 
potvrdiť svojim podpisom na rovnopise, resp. na kópii originálu druhej zmluvnej strane – 
odosielateľovi osobné prevzaJe doručeného originálu. 

4. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že písomnosť sa považuje za doručenú aj v prípade, ak: 

a) Zmluvná strana odmietne prevziať doručovanú písomnosť, a to dňom dôjdenia prejavu 
o odmietnuv prevziať písomnosť do sféry druhej zmluvnej strany, 

b) Sa doručovaní písomnosť vráJ odosielateľovi ako nedoručiteľná, t. j. adresát si zásielku 
v odbernej lehote nevyzdvihol, resp. zásielku odmietol prevziať. 

Článok 15 – Záverečné ustanovenie 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a zve-

rejnením na stránke obce. Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
Zmluvné strany sú svojimi zmluvnými prejavmi viazané odo dňa podpisu tejto zmluvy. 

2. Táto zmluva ako aj práva a povinnosJ zmluvných strán, ktoré vznikli na základe tejto 
zmluvy alebo v súvislosJ s ňou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, Autor-
ským zákonom ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na 
území Slovenskej republiky. 

3. Práva a povinnosJ zmluvných strán touto zmluvou výslovné neupravené sa riadia Ob-
chodným zákonníkom a ostatnými predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si potrebnú vzájomnú súčinnosť pri plnení záväzkov 
vyplývajúcich z tejto zmluvy a navzájom sa budú včas informovať o všetkých skutočnos-
Jach potrebných pre ich spoluprácu podľa tejto zmluvy, najmä vzájomne si oznamovať 
všetky zmeny a dôležité okolnosJ majúce vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. 

5. Zmluvné strany sa zaväzujú pri odstránení akýchkoľvek nedostatkov tejto zmluvy posky-
tovať si potrebnú súčinnosť. 

6. Zmluvné strany sa zaväzujú nepodnikať žiadne kroky smerujúce k poškodeniu alebo ohro-
zeniu druhej zmluvnej strany. 

7. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, každý s právnou silou originálu, pričom po 
uzatvorení tejto zmluvy každá zo zmluvných strán dostane po jednom vyhotovená tejto 
zmluvy. 

8. Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosJ s touto zmluvou 
predovšetkým dohodou. 



9. Žiadna zo zmluvných strán nemôže previesť práva a povinnosJ z tejto zmluvy bez pred-
chádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany na treJu osobu. 

10. Podpisom tejto zmluvy sa stáva predchádzajúca korešpondencia príp. ústne dohody, kto-
ré neboli v tejto zmluve výslovne zohľadnené bezpredmetnými. 

11. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú spolupracovať v súlade so zásadami dobrých ob-
chodných vzťahov a voči trevm osobám budú konať tak, aby nepoškodili právne záujmy 
druhej zmluvnej strany. 

12. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o skutočnosJach, ktoré sa dozvedeli 
v súvislosJ s plnením podľa tejto zmluvy a Jeto skutočnosJ považujú za predmet svojho 
obchodného tajomstva so všetkými z toho vyplývajúcimi dôsledkami. 

13. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba očíslovanými písomnými dodatkami podpísa-
nými oboma zmluvnými stranami. 

14. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne ako prejav 
ich vôle, na základe pravdivých údajov, bez nátlaku, bez omylu, nie v Jesni a nie za ná-
padne nevýhodných podmienok, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvné 
prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné a že táto zmluva je urobená v predpísanej 
forme v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Sloven-
skej republiky 

15. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa podrobne oboznámili s celým obsahom tejto zmluvy, ob-
sahu zmluvy porozumeli a súhlasia s ním a nemajú k nemu žiadne výhrady. Zmluvná voľ-
nosť alebo právo nakladať s predmetom zmluvy nie sú nijakým spôsobom obmedzené, 
zmluva neodporuje zákonu ani zákon neobchádza a ani sa neprieči dobrým mravom, a na 
znak toho ju vlastnoručne podpisujú. 

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

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

            Objednávateľ                                                                                                               Poskytovateľ


