Ev. číslo:SOD-14-04-2017-SK

Zmluva o vytvorení webového síd!a

uzatvorená podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 5'13/1991 Z. z. Obchodný zákonník a
zákona ó. 18512015 Z. z. Autorský zákon

Galileo Gorporation s,r.o.

so sídlom: Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda

lčo: ll192941

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vl,č.: 37937n
bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. účtu:2928896173l1100
DlC:2023788745
za ktorú koná Eva Klímová, na základe plnej moci zo dňa 24.3. 2016
(d'alej v texte zmluvy len ako ,,zhotovitel"')
a

obec Marcelová

so sídlom Nám. Slobody 1199,94632 Marcelová
tčo: oosoosso
zastúpená: Ervin Varga, starosta
konta ktná e-m a lová ad resa : pbec__ncl99|ova @ m a rcelova.
(d'alej v texte zmluvy len ako ,,objednávatel"')
i

*

uzatvárajú túto zmluvu

1.

Predmet plnenia

Predmetom tejto zmluvy je závázok zhotovitel'a vykonat' na svoje náklady a nebezpečenstvo
pre objednávatel'a nižšiešpecifikované dielo webové sídlo s prezentáciou
www.marcelova.sk (d'alej len ,,sídlo") a závázok objednávatel'a dielo prevziat' a zaplati|' za
neho stanovenú cenu. Predmetom zmluvy je tiež dodanie redakóného systému zhotovitel'om
objednávatel'ovi.

2.
2,1.
2,2.

2.3.

2.4.

Špecifikácia stránok

Sídlo fungule na základe redakčnéhosystému zhotovitel'a. Redakčný systém je softvér,
ktorý je uróený na spravovanie sídla objednávatel'om, a to bez nároku na špecifické
softvérovévybavenie.
Zdrojový kód redakčnéhosystému zhotovitel'a podlieha ochrane podl'a príslušných
ustanovení autorského zákona a predstavuje obchodné tajomstvo zhotovitel'a.
Zhotovitel' neposkytuje zdrojový kód ani inú súčinnost' objednávatel'ovi, za účelom
sprevádzkovania sídla na inom serveri ako serveri zhotovitel'a.
Návrh grafického spracovania sídla (grafické prvky a štruktúra) pripraví zhotovitel' na
základe pokynov objednávatel'a. V cene dohodnutej touto zmluvou je zahrnutý jeden
grafický návrh sídla pre zhotovitel'a a jeho bežnéúpravy. Ak požiadavky objednávatel'a
presiahnu bežný rámec úprav, je zhotovitel' povinný na toto objednávatel'a upozornit'a
predložit' mu na schválenie cenovú kalkuláciu.
Redakčný systém sídla bude vo verzii Premium obsahovat'nasledovné funkcionality:
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Základné modu!y:
Názov:
Struktúra sídla (Editor menu)
uradná tabul'a
Zmluvy, faktú ry, objed návky
Dátum poslednej aktualizácie
Fotogaléria

kalendár akcií

Opis:
Modul umožňujúcidynamickú tvorbu štruktúry

webu.

Modul umožňujúci vyvesovat'na úradnej tabuli

obsah podl'a platnej legislatívy, spósobom
umožňu|úcim vzdialený prístuo.

Moduly zobrazujúci prehl'adnou formou
informácie podl'a zákona ó. 21112000 Z.z. o
slobodnom prístupu k informáciam
Modul zobrazujúci automaticky dátum
poslednei aktualizácie stránok.
Modul umožňujúcijednotne aj hromadne
vkladat', pomenovávat' a organizovat'
fotografie. Umožňuje nastavit' spósob
zarad'ovania a zobrazovania jednotlivých
qalériíindividuálne.
Modul zobrazujúci prehl'adnou formou a
pomocou filtrov prehl'ad kultúrnych alebo

športových podujatí

Mapa stránok
Textový editor
Kontaktný formulár
Predpoved' počasia

Statistiky

Správy
Ankety
Dátum a čas

usporiadaných
chronoloqickv.
Modul umožnízobrazit'kompletnú štruktúru v
podobe dynamickej mapy (stromu) všetkých
položiek menu.
Základný modul umožňujúci písanie a
formátovanie textov, vkladanie obrázkov,
súborov.
Modul umožňujúcizaslanie otázky správcovi
stránok bez nutnosti použitia vlastného emailového účtu.
Modul zobrazuje aktuálny stav počasia a
lokálnu predpoved' na 3 dni dopredu pomocou
grafického symbolu a krátkeho textového
opisu.
Modul umožňujúcizobrazovat' štatistiky
prístupov jednotlivých návštevníkov v grafickej
podobe. Medzi sledovanými parametrami sú
napríklad denná, mesačná aj ročná
návštevnost' unikátnych aj opakujúcich
návštevníkov, najčastejšienavštevované
sekcie webu, priemerná aíZXa návštevy,
prístupy fulltextových robotov, prichádzajúca
URL, frekvencia hl'adaných fráz, početnost'
internetových prehliadačov.
Modul zobrazujúci informácie formou výpisu so
sprievodnou fotografiou, anotáciou a hlavnou
informáciou.
Modul umožňujúciadministráciu anketových
otázok a plánovanie ich zobrazenia.
Modul umožňuje do stránky vložit' aktuálny
dátum a óas.
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Záložky
Multistránka

Fulltextové vyhl'adáva

n

ie

stromová štruktúra
Link URL
Kontakty

Multiuživatelská administrácia
Originálný grafický návrh

Počítadloprístupov

Univerzálny formulár

Súborový depozitár

RSS output

Modul vytvárajúci rázcestník podpoložiek
menu za pořTloci záložiek.
Modul umožňujúcízostavit'stránku z róznych
óastí (textový editor, správy, novinky, akcie...)
a l'ubovol'ne usporiadat' rozloženie
jednotlivých častína stránke. Vhodné
predovšetkým pre titulnú stranu webu.
Modul umožňujúcifulltextové vyhlaOavanie v
obsahu www stránok (obsah zadávaný do
editora WYS|WYG, nie prílohy, DOC, PDF).
Modul umožňuje óiastočný výpis štruktúry
všetkých podmenu danei ooložkv ment].
Modul umožňujúcivloženie priameho odkazu
na www adresu do menu stránok.
Modul umožňujúciprehl'adnou formou
organizovat' jednotlivé kontakty do celkov,
odborov, komisií. Vie vytvorit' prehl'adnou
formou organizačnúštruktúru.Každý kontakt
obsahuje súbor údajov vrátane fotografie a
osobních kontaktov
Modul umožňuje spravovat' obsah webového
sídla viacerým užívatel'oms odlišnými
už ívatel'ským i právam i.
Vlastnost'a garancia, že grafikom spracovaný
návrh bude jedinečný a neopakovatel'ný u
súčasnýchaj budúcíchzákazníkov a bude
vytvorený na mieru.
Modul umožňuje zobrazenie verejnosti
pr,ístupného počítadla(do pravého či l'avého
stlpca). Modul umožňuje zobrazenie Celkový
počet návštev, Denný počet návštev a počet
aktuálných návštevn íkov.
lmplementácia bezplatného strojového
prekladača od firmy Google. Prekladá
automaticky zadané textové informácie.
Nejedná se o '100% preklad obsahu, ale pre
základné porozumenie obsahu ie oostačuiúci.
Modul umožňujúcíprehl'adným spósobom
vytvárat' úložiskosúborov s róznymi typmi
radenia. Je vhodný napr, pre st'ahovanie
formulářov, či róznvch.

Modul umožňujúciexport záhlavia správ a

noviniek na l'ubovolné servery, či RSS čítačky.

Jazyková mutácia (Eng., Hun)

Modul podporuje formáty 0.91 FEED, 1.0
FEED, 2.0 FEED a 1,0 ATOM.
Lokalizácia www stránok, vrátane všetkých
podporných a navigačných prvkov do
příslušnéhojazyka a pridanie zodpovedajúcej

vlajky pre danú jazykovú mutáciu (Eng., Hun).
Nepójde o preklad obsahu, ale o systém a
ovládacie prvky.
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Doplnkové moduly:
Opis:

Názov:
lnformácie emailom

Modul umožňujúci registráciu užívatel'om

za účelomzasielania noviniek
Modul vyžaduje registráciu

emailom.
užívatel'a
pomocou potvrdzujÚCeho emailu. Novinky
zasielané týmto modulom sú posielané
bezpečne, bez možnosti zneužitia
spamovými vírusmi.
Modul umožníužívatel'ovi tlač stránky bez
zbvtočnÝch qrafickÝch prvkov a menu.
Modul umožňujúciza pomoci unikátnej
technológie syntézy reči predčítaťnahlas
zadanÝ text. Cena predstavuje 250 €.
Modul prispósobený obsahovo aj formou

Tlač stránky
Hovorené slovo
Seniori

zobrazenia

Mobilná verzia stránok
Verejné obstarávanie
Animovaná hlavička

Vstupné školenie pomocou vzdialenej
správv
prevod textového obsahu
prereqistrácia doménv

3.

pre l'ahšie čítaniea

orientovanie v texte.
Mod ul umožňujúcinýchlejšie zobrazovanie
obsahu stránok v mobilných zariadeniach
prispósobených k dotvkovému ovládaniu.
Modul umožňujúci podl'a platnej legislatívy
zverejňovat' informácie o verejnom
obstarávaní.
Modul umožňujúci animovat' róznými
efektami hornú grafickú čast' webového
sídla.
Skolenia poverených pracovníkov
prostred n íctvom vzd ia lenej správy.
Prevod aktuálneho obsahu z póvodných
stránok.
Prereg istrácia domény www.marcelova.sk

Práva a povinnosti zmluvných strán

Zhotovitel' vykoná dielo samostatne, s potrebnou starostlivost'ou a najneskór v lehote
dohodnutej v čl. 4 tejto zmluvy.
3.2, Objednávatel' sa zavázuje poskytnút' zhotovitel'ovi nutnú súóinnost' potrebnú na
zhotovenie sídla podl'a tejto zmluvy, najmá je objednávatel' povinný poskytnút'
zhotovitel'ovi bezodkladne všetky podklady, ktoré majú byt' použitépri zhotovení
grafického návrhu sídla (napr. grafický materiál, fotografie, logá)a súhlasísich použitím
Zhotovitel'om.
3.3. Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody zo zhotovitel'a na objednávatel'a
nastáva okamihom odovzdania a prevzatia diela.
3.4 Zhotovitel'sazavázulezrealizovat'sídlo podl'a aktuálne platných právnych predpisov SR,
najmá zákona č. 2T512006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení
3.1

,
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neskorŠÍchpredpisov, platného výnosu Ministerstva financií SR č. 55t2o14 Z. z" o
štandardoch pre informačnésystémy verejnej správy, zákona 3O5l2O13 Z. z. o
elektronickej podobe výkonu pósobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) a podl'a zákona č. 211l2oOO Z. z. o
slobode informáciÍ. Zhotovitel'preberá zodpovednost'za validitu kódu dodávaného sídla.

4.
4.1

,

4.2.
4.3.
4,4.
4.5,

4.6.
4,7,
4.8,

Lehota plnenia, odovzdanie diela

Lehota na spracovanie grafického návrhu sídla je 6 týždňov odo dňa, kedy objednávatel'
Poskytne zhotovitel'ovi k tomuto všetky pokyny a podklady. V prípade zásadných úprav
grafického návrhu sa lehota na jeho dokončenie primerane predlžuje.
Lehota na dokončenie testovacej verzie sídla a jej sprístupnenie na dočasnej adrese činí
6 týždňov od schválenia grafického návrhu objednávatel'om.
SÍdlo je v okamihu ich vytvorenia umiestnené na dočasnej adrese na serveri zhotovitel'a.
Zhotovitel' bezodkladne potom pošle objednávatel'ovi na kontaktný e-mail adresu a
prístupové Údaje do testovacej verzie sídla. Pomocou nich objednávatel' vstupuje do
redakČnéhosystému, testuje funkónost'sídla, školísa v práci s redakčným systémom a
móže uplatňovat'svoje výhrady k plneniu predmetu zmluvy.
FunkČnost' redakčnéhosystému predvedie zhotovitel' objednávatel'ovi pri zaškolení,
ktoré prebieha, ak sa nedohodnú strany tejto zmluvy inak, prostredníctvom telefonického
spojenia s využitímtzv. vzdialenej správy, Vzdialenou správou sa rozumie ovládanie
poČÍtaČaobjednávatel'a zamestnancom zhotovitel'a cez internet, prostredníctvom
Špecializovanéhosoftvéru, so súhlasom objednávatel'a, objednávatel'má po celú dobu
prebiehajúceho spojenia možnost' sledovat' všetku činnost' pripojeného zamestnanca.
Objednávatel' je povinný poskytnút'zhotovitel'ovi všetku súčinnost'potrebnú na realizáciu
zaŠkoleniapodl'a tejto zmluvy. Zaškolenie objednávatel'a je službou zahrnutou v celkovej
cene za zhotovenie sídla.
V prípade, Že predmetom zmluvy je aj prevod dát, teda prevod obsahu póvodného sídla,
prevádza sa tento obsah výhradne pred ostrým spustením sídla,
VŠetky výhrady k dielu je objednávatel' povinný uplatnit'v priebehu testovacieho režimu,
Spustením sídla na internetovejdoméne určenejobjednávatel'om, na serverizhotovitel'a,
je dielo povaŽované zo strany zhotovitel'a za dokončenéa odovzdané. Prevzatie diela
objednávatel'om je potvrdené jeho súhlasom na spustenie sídla do ostrej prevádzky,

5.

Cena a jej splatnost'

5.1. Celková cena

5.2,

podl'a tejtozmluvy je 1250,- Eur+ DPH (k uvedenej čiastke sa pripočíta
platných
DPH Podl'a
právnych predpisov). Celkovú cenu za zhotovenie sídla tvoria:
. základné moduly
1000,- Eur + DPH,
. doplnkové moduly
250,- Eur + DPH
je
povinný
Objednávatel'
zaplatit' zhotovitel'ovi dohodnutú celkovú cenu na základe
faktúry so splatnost'ou 14 dní odo dňa jej vystavenia, ktorú je zhotovitel'oprávnený
vystavit' najskÓr ku dňu spustenia internetových stránok v ostrej prevádzke na
objednávatel'om určenej doméne.

Strana 5 (celkom 6)

6.

záverečnéustanovenia

6.1. Táto zmluva nadobúda platnost' okamihom podpisu oboma zmluvnými
6.2.
6.3.
6.4,

stranami
a účinnost'dňom nasledujúcom po dnijej zverejnenia
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrŽÍ
po jednom vyhotovení,
Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možnévykonávat'po dohode zmluvných strán vo forme
písomnéhododatku
Táto zmluva a vzt'ahy z ne1 vyplývajúce sa riadia právnym poriadkom Slovenskej
republiky.

V Ciernej Vode dňa 18.4.2017

Galileo Corporation
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..loec Marcelová
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Ev. číslo:SOP-1 4-04-2017 -SK

Zmluva o prevádzke webového sídla

uzatvorená podl'a ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č.51311991 Zb., obchodný zákonník a
zákona č. 185/201 5 Z. z. Autorský zákon
medzi zmluvnými stranami

Galileo Corporation s.r.o.

so sídlom: Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda

lčo: q192941

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vl.č,: 37937n
bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č, účtu:292889617311100
DlC,,2023788745
za ktorú koná Eva Klímová, na základe plnej moci zo dňa 24.3,2016
(d'alej v texte zmluvy len ako ,,zhotovitel"')
a

obec Marcelová

so sídlom Nám. Slobody 1199, 946 32 Marcelová
tčo: oogoosso
zastúpená: Ervin Varga, starosta
kontaktná e-mailová adresa : obec. marcelova@marcelova. sk
(d'alej v texte zmluvy len ako ,,objednávatel"')
uzatvárajú túto zmluvu
l. Predmet plnenia
Predmetom tejto zmluvy je závázok zhotovitel'a zabezpečit'bezchybnú prevádzku redakčného
systému a webového sídla objednávatel'a www.marcelova.sk (d'alej len ,,sídlo") na svojom
serveri, d'alej poskytovat' v dohodnutom rozsahu webhostingové služby s touto prevádzkou
súvisiace a povinnost' objednávatel'a zaplalit' za zabezpeóenie prevádzky a d'alšíchslužieb
stanovenú odmenu.
ll. Špecifikácia služieb
Zhotovitel' a objednávatel' dojednávajú nasledujúci rozsah poskytovaných služieb:

.
.
.

o

.
o
.
.
.

na používanie redakčnéhosystému zhotovitel'a v rozsahu
potrebnom na správnu prevádzku sídla, vr. akýchkol'vek budúcich zmien,
pravidelný upgrade redakčnéhosystému, minimálne 2x za kalendárny rok, upgrade
mÓŽe mat' vplyv na jednotlivé moduly stránok a ich funkcionalitu, avšak pri zachovaní
póvodného účelu,
technická podpora prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo vzdialenej správy
(vzdialenou správou sa rozumie ovládanie počítačaobjednávatel'a zamestnancom
zhotovitel'a cez internet, prostredníctvom špecializovaného softvéru, so súhlasom
objednávatel'a, objednávatel'má po celú dobu prebiehajúceho spojenia možnost'sledovat'
všetku činnost' pripojeného zamestnanca),
zaistenie kompatibility redakóného systému a sídla v internetových prehliadačoch vo
verziách aktuálne podporovaných ich výrobcom,
priestor webhostingový pre objednávatel'a na určených serveroch zhotovitel'a v rozsahu
10 GB (dátová kvóta),
neobmedzený prenos dát (traffic),
vedenie max. 10 e-mailových schránok, antispamová ochrana,
denné zálohovanie dát, zálohaje k dispozícii po dobu 30 dní,
správa a údržbadomény www.marcelova.sk
nevýhradná licencia
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Ill. Práva a povinnostizmluvných strán
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5

36
37

Objednávatel' je povinný poskytnút' zhotovitel'ovi pri poskytovaní dohodnutých služieb
všetku potrebnú súčinnost',
Objednávatel' sa zavázuje používat' sídlo spósobom, ktorý je v súlade s legislatívou
Slovenskej republiky.
Objednávatel' je povinný bezodkladne oznámit' zhotovitel'ovi zistené chyby v plnení
predmetu tejto zmluvy na e-mail: podpora@igalileo.sk.
Zhotovitel' je po oznámení chýb v plnení tejto zmluvy povinný tieto chyby bez zbytočného
odkladu odstránit',
Zhotovitel' nezodpovedá za poruchy prevádzky sídla spósobené okolnost'ami, ktoré
nastanú nezávisle od vóle a mimo sféry vplyvu zhotovitel'a.
Zhotovitel'aj objednávatel'zodpovedá za chyby obsahu sídla, ktoré sám na stránky vložil
a zavázule sa používat'iba také prvky, ktoré nebudú porušovat'ničie práva.
V prípade, že budú prostredníctvom sídla porušované právne predpisy, má zhotovitel'
právo od tejto zmluvy bez d'alšieho odstúpit'.
lV. Cena a jej splatnost'

Cena za ročnúprevádzku sídla podl'a tejto zmluvy činí390,- Eur + DPH (k uvedenej
čiastke sa pripočítaDPH, podl'a platných právnych predpisov).
42 Objednávatel' je povinný zaplatit' zhotovitel'ovi dohodnutú cenu podl'a čl. 4.1 tejto zmluvy
vŽdy vopred na nasledujúcich 12 mesiacov, na základe faktúry so splatnost'ou 14, dní odo
dňa jej vystavenia. Faktúru je zhotovitel' prvýkrát oprávnený vystavit' najskór ku dňu
účinnostitejto zmluvy.
4.1

v.
5.1

záv ereénéustanoven ia

Táto zmluva je dojednaná na dobu neuróitú. Táto zmluva nadobúda platnost' dňom
podpisu oboch zmluvných strán a účinnost'dňom, kedy budú stránky spustené v ostrej
prevádzke na objednávatel'om určenej doméne, najskór však dňom nasledujúcim po dni

jej zverejnenia.
5.2

Obe strany móžu túto zmluvu vypovedat' bez udania dóvodov, výpovedná doba je
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mesiace a zaČÍnaplynút' prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
výpoved' zmluvy doručená druhej strane.
5.3 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží
po jednom vyhotovení.
5.4 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možnévykonávat' po dohode zmluvných strán vo forme
písomnéhododatku.
5.5 Táto zmluva a vzťahy z nej vyplývajúce sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V Čiernej Vode dňa 18.4.2017

Galileo Corporation
zhotovitel')

s. r.o.

i Galileu rJr,v,- )íl.;kíil.
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-..- Obei

Marcelová
(objednávatel')

č.."

Strana 2 (celkom 2)

