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1. Zmluvné strany 

  Dodávateľ:  Objednávateľ / odberateľ: 

  ProfiWeb, s.r.o.  Turčianska galéria v Martine 
  Chotárna 1  Daxnerova 2 
  036 08 Martin  036 01 Martin 
 
  IČO: 47 563 605  IČO: 36 145 327 
  DIČ: 2024006776  DIČ: 2020598327 
  Telefón: +421908154195  Telefón: +421905575947 
  IBAN:   IBAN:  
     

2. Predmet zmluvy 
Predmetom zmluvy je vytvorenie databázovej webovej aplikácie zhotoviteľom pre 
objednávateľa, a to najmä: 

 vyhotovenie kompletného grafického a informačného riešenia softvéru pre 
evidenciu predaja a tlač vstupeniek  

 implementácia aplikácie spustiteľnej z akéhokoľvek zariadenia s prístupom na 
internet bez potreby inštalácie na samotnom zariadení 

 evidencia rôznych typov vstupeniek a tlač jedného typu preddefinovaj vstupenky 
podľa požiadaviek objednávateľa 

 používateľom umožniť pridávať, upravovať a tlačiť záznamy o vstupenkách, 
vyhľadávať v nich a exportovať/zobraziť štatistiky do požadovaného formátu  

 export na tlač do papierovej podoby – HTML 
 umožnenie adminstrátorovi pridávať/odoberať používateľov a meniť heslá 
 vytvorenie rozhrania pre obnovu používateľského hesla cez e-mail v prípade jeho 

straty v budúcnosti 
 zabezpečenie podpory šifrovanej komunikácie s aplikáciou cez https protokol 
 sprístupnenie aplikácie objednávateľovi pre testovacie a kontrolné účely už v 

rámci postupného vývoja aplikácie 
 zabezpečenie prevádzky serverových služieb, databáz a domény na náklady 

dodávateľa popri tvorbe softvéru 

3. Záväzky zmluvných strán 

Zhotoviteľ vykoná dané dielo v rozsahu danom zmluvou a odberateľ uhradí 
protihodnotu vykonaných služieb podľa dohody zmluvných strán. 

Zmluvné strany sú povinné uchovávať všetky záležitosti a informácie o nich, bez 
ohľadu na ich povahu, ako prísne dôverné. 
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4. Forma plnenia 

Faktúra  bude vystavená zhotoviteľom po odovzdaní finálnej verzie diela 
schválenej odberateľom na sumu 1500€ so splatnosťou 30 dní.  

Predpokladaný čas vývoja potrebný na splnenie očakávaní objednávateľa 
dohodnutých v predmete zmluvy je 160 hodín.  

Finálna verzia diela bude odovzdaná, funkčná a predstavená objednávateľovi 
najneskôr do 15.07.2018 . 

5. Nadobudnutie vlastníckeho práva k licencii 

Objednávateľ bude po spustení finálnej verzie dotvorenej webovej aplikácie 
oprávnený s ňou voľne nakladať a používať ju akýmkoľvek spôsobom známym v čase 
jej vytvorenia, najmä: 

 ju verejne šíriť prostredníctvom internetu alebo prostredníctvom iného 
komunikačného média 

 vyhotovovať si kópie jednotlivých častí webových stránok a tieto verejne šíriť 
 vykonať úpravu alebo požadovať vykonanie úpravy treťou osobou 

 
Objednávateľ je tiež oprávnený v rovnakom rozsahu poskytnúť tretím osobám 

sublicenciu na použitie vytvoreného diela, k čomu mu zhotoviteľ týmto dáva súhlas. 
Podrobnosti o nakladaní s dielom a jeho používaní sú uvedené v osobitnej 

Licenčnej zmluve, ktorú uzavrú objednávateľ a zhotoviteľ osobitne.  

6. Vady softvéru 

Ak má dodaný softvér vady, kupujúci je povinný tieto vady neodkladne nahlásiť 
zhotoviteľovi po tom, čo vady zistil. 

Reklamáciu na chybnú dodávku softvéru je objednávateľ povinný uplatniť bez 
zbytočného odkladu po tom, čo vady zistil alebo mal zistiť, pri skúšobnej prevádzke 
softvéru, najneskôr však do 6 mesiacov od dodania softvéru. 
 
 Zhotoviteľ nezodpovedá za škody spôsobené neodbornou prevádzkou softvéru 
alebo tretími stranami ani úpravou osobami inými ako zhotoviteľ alebo ním poverenými.  

7. Povinnosti zmluvných strán 

Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi všetky podklady a pomôcky 
potrebné pre riadne plnenie predmetu diela, a to v elektronickej podobe na CD alebo 
elektronickou poštou. Všetky podklady a pomôcky zostávajú majetkom objednávateľa, 
zhotoviteľ je povinný ich vrátiť po spustení finálnej verzie web prezentácie, pokiaľ ich 
nespotreboval pri plnení svojho záväzku, vyplývajúceho z tejto zmluvy, alebo ich nebude 
potrebovať pre výkon správy. Zhotoviteľ je povinný tieto podklady a pomôcky vrátiť 
objednávateľovi tiež v prípade, že dôjde k zániku zmluvného vzťahu z tejto zmluvy iným 
spôsobom než naplnením jej obsahu. 
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 Objednávateľ sa taktiež zaväzuje, že bude vopred informovať zhotoviteľa 
o podstatných skutočnostiach, ktoré by priamo alebo nepriamo mohli ovplyvniť účinnosť 
tejto zmluvy. 
 
 Zhotoviteľ je tiež povinný oznámiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu, že 
nemôže vykonávať predmetnú činnosť. 
 Zhotoviteľ sa zaväzuje nerozširovať informácie získané od objednávateľa pri 
svojej činnosti bez jeho súhlasu iným osobám alebo tieto informácie nevyužívať pre 
seba alebo iné osoby, pokiaľ by to bolo v rozpore so záujmami objednávateľa. Táto 
povinnosť trvá aj po ukončení tejto zmluvy. 
 V prípade, ak dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na 
strane objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať práce rozpracované ku dňu ukončenia 
zmluvy objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje tieto práce zaplatiť vo výške ceny 
zodpovedajúcej rozsahu prevedených prác na diele ku dňu ukončenia zmluvy. 

8. Záverečné ustanovenia 

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Aby mohlo dojsť k plneniu, dielo musí byť 
odovzdané do 15.07.2018. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania 
oboma zmluvnými stranami a je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá strana 
obdrží jeden. 

Jednotlivé ustanovenia zmluvy je možné meniť iba dodatkom k tejto zmluve, 
obojstranne písomne odsúhlasením zmluvnými stranami. 

Všetky doplnky, zmeny, programové moduly, preklady do iných jazykov a úpravy 
systému, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy o diele budú predmetom dodatkov k tejto 
zmluve. 

Každá zmluvná strana môže vypovedať zmluvu v prípade závažného 
nedodržania podmienok zmluvy druhou stranou. Za závažné porušenie zmluvy sa 
považuje najmä nedodržanie stanovených termínov, včasné nedodávanie materiálov 
a neplnenie čl. 4. zo strany odberateľa. 

Výpoveď musí byť doručená písomne. Výpovedná lehota je 30 dní a začína 
plynúť prvým dňom po doručení písomnej výpovede. 
 Zmluvu nie je možné vypovedať bez udania dôvodu ľubovoľnej zo zmluvných 
strán. Zmluvné strany sa zaväzujú vyrovnať všetky podlžnosti vyplývajúce z činnosti 
pred vypovedaním zmluvy. 
 Právne vzťahy vzniknuté medzi zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy sa 
riešia podľa ustanovení Obchodného zákonníka a Autorského zákona. 
 

v.r. 
Podpis dodávateľa / zhotoviteľa   

v.r. 
Podpis odberateľa / objednávateľa 

 
V Martine dňa: .........2.4.2018 


