
Obecný úrad DUNAJSKÁ LUŽNÁ 

Došlo dňa: 2 6 - 0 5 ' 2011 

Zmluva o správe www prezentácie obce Dun ajskáXužnäiačka: Škartačný znak a lehota: 

uzatvorená medzi zmluvnými stranaf 
Prílohy: 

ai: Vybavuje: 

Obcou Dunajská Lužná 
Jánošíkovská č. 466/7 
900 42 Dunajská Lužná 
IČO: 400009 
ďalej len objednávateľ 
zastúpená 
Štefanom Jurčíkom 
starostom obce 

Doc. RNDr. Pavlom Schauerom, CSc. 
Brezová 723/20 
900 42 Dunajská Lužná 
IČO: 40506975 
ďalej len dodávateľ 

I. Definície pojmov 
1. Pod pojmom www prezentácia obce Dunajská Lužná (ďalej len www prezentácia) sa 

rozumie súbor dokumentov obsahujúci informácie o obci Dunajská Lužná, prístupný 
prostredníctvom počítača pripojeného do internetu vybaveného www prehliadačom. 

2. Pod pojmom dynamický www obsah sa rozumie vytváranie obsahu www dokumentu na 
strane prehliadača alebo www servera v reálnom čase s využitím vstupných alebo 
výstupných dát. 

3. Pod pojmom programové vybavenie www prezentácie sa rozumie sústava skriptov a 
databáz, cez ktoré je vytváraný dynamický www obsah. 

4. Pod pojmom prístupové právo sa rozumie právo na znalosť a používanie príslušného 
mena a hesla. 

5. Pod pojmom www priestor sa rozumie diskový priestor počítača poskytujúceho www 
službu. Takýto počítač sa nazýva www server. 

6. Pod pojmom upgrade programového vybavenia sa rozumie vylepšenie alebo 
modernizácia existujúceho stavu programového vybavenia. 

7. Pod pojmom technická a prevádzková podpora sa rozumie konzultácia, praktická 
pomoc v technických a prevádzkových problémoch osobe pracujúcej na www prezentácii. 
Ďalej je pod pojmom zahrnutá tvorba a aktualizácia dokumentácie pre osoby pracujúce na 
www prezentácii. 

II. Predmet zmluvy (poskytované služby) 
1. Predmetom tejto zmluvy je správa www prezentácie a diskusného fóra obce Dunajská 

Lužná, ktorá obsahuje nasledujúce činnosti: 
a) Zabezpečovanie funkčnosti programového vybavenia www prezentácie. 
b) Výkon drobnej aktualizácie programového vybavenia www prezentácie. 
c) Výkon drobnej úpravy vzhľadu www prezentácie. 
d) Vytváranie a upravovanie obsahovej štruktúry www prezentácie. 
e) Poskytovanie prístupových práv k tvorbe obsahu www prezentácie osobám 

povereným objednávateľom a úprava týchto práv podľa požiadaviek objednávateľa. 
f) Zabezpečovanie funkčnosti, zálohovanie, správa užívateľov a drobné aktualizácie 

programového vybavenia diskusného fóra. 
g) Technická a prevádzková pomoc osobám poverených objednávateľom pracovať na 

www prezentácii. 
h) Vytváranie obsahu www prezentácie z dodaných textov a obrázkov, umiestňovanie 

textov a obrázkov do obsahu www prezentácie. 



III. Povinnosti a práva 
1. Dodávateľ má právo a povinnosť oznámiť objednávateľovi meno osoby (ďalej 

dodávateľom poverená osoba), ktorá bude poverená vykonávaním odborných prác v 
rozsahu bodu II. 1. tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ je povinný vybrať zo svojej pôsobnosti jednu alebo viac osôb, ktoré budú 
poverené tvorbou obsahu www prezentácie a mená týchto osôb, ich kontaktné údaje a ich 
náplň tvorby nahlásiť dodávateľovi. 

3. Objednávateľ je povinný dodávať dodávateľovi podklady spôsobom ustanoveným v tejto 
zmluve (body V.4.-5.), inak má dodávateľ právo odmietnuť tieto podklady. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje dodávať dodávateľovi informácie týkajúce sa spôsobu 
umiestnenia textov vo www prezentáciu, odpovedať na otázky týkajúce sa vyžiadania 
súhlasu alebo nesúhlasu s uverejnením textových materiálov a odpovedať na ďalšie 
otázky súvisiace s obsahom a chodom www prezentácie. 

IV. Záväzné doby dodávateľa na reakciu na problém a na vyriešenie 
problému. 

1. Pohotovostná doba dodávateľa je v pracovný deň od 8:00 h do 16:00 h. 
2. Lehota na vyriešenie problému je 4 hodiny v pohotovostnej dobe, mimo pohotovostnú 

dobu najneskôr do 12:00 h nasledujúceho pracovného dňa. 
3. Lehota na poskytnutie technickej a prevádzkovej podpory (ďalej len „lehota na 

poskytnutie podpory") je nasledujúci pracovný deň do 16 h. 
4. Lehota na vytvorenie obsahu www prezentácie (ďalej „lehota na vytvorenie obsahu") je 

5 pracovných dní. 
5. Dodávateľ sa zaväzuje vyriešiť požiadavky a problémy podľa bodov II.l.a)-e) a II. 1.g) 

v lehote na vyriešenie problému. 
6. Dodávateľ sa zaväzuje vyriešiť požiadavku podľa bodu II. 1.h), ktorý spĺňa kritériá podľa 

bodov V.4-5, v lehote na vytvorenie obsahu. 
7. Dodávateľ má právo na výnimku z pohotovostnej doby. Po dobu výnimky dodávateľ 

nezabezpečuje pohotovosť. Môže to byť z nasledujúcich dôvodov: 
a) rekreácia dodávateľom poverenej osoby, 
b) hospitalizácia dodávateľom poverenej osoby, 
c) liečba dodávateľom poverenej osoby, 
d) a v podobných závažných prípadoch. 

8. Termín rekreácie, liečby a iných dopredu známych výnimiek z pohotovostnej doby 
nahlási dodávateľ objednávateľovi najmenej 14 kalendárnych dní vopred. 

9. Dodávateľ oznámi poverenú osobu podľa bodu III. 1. v lehote do troch dní od začiatku . 
platnosti tejto zmluvy. J 

10. Objednávateľ oznámi poverené osoby podľa bodu 111.2. v lehote do dvoch mesiacov od 
začiatku platnosti tejto zmluvy. Í 

V. Spôsob a formy komunikácie, súčinnosť dodávateľa a objednávateľa. 
1. Nástrojom pre komunikáciu medzi poverenými osobami obce a dodávateľom alebo 

dodávateľom poverenou osobou je elektronická pošta, telefón a osobná schôdzka. 
2. Kontaktné údaje na dodávateľom poverenú osobu budú uverejnené vo verejnej oblasti 

www prezentácie. 
3. Dodávateľom poverená osoba bude vytvárať obsah www prezentácie z dodaných textov 

a obrázkov. Okrem toho môžu obsah www prezentácie vytvárať osoby poverené obcou 
Samoobsluha prostredníctvom dynamického www prevádzky, tj internetovým prístupom 
cez www prehliadač. 



4. Objednávateľ bude dodávať dodávateľovi texty podľa bodu 3 tohto článku formou súboru 
formátov Microsoft Office, Open Office, Adobe PDF alebo v tele emailovej správy. 

5. Objednávateľ bude dodávať dodávateľovi obrázky podľa bodu 3 tohto článku formou 
grafického súboru alebo v dokumente uvedenom v bode 4 tohto článku. 

6. Prístupové práva na diskový www priestor bude mať iba dodávateľom poverená osoba, ak 
túto skutočnosť nezmení iná zmluva. 

7. Prístupové práva na tvorbu obsahu www prezentácie budú mať: 
a) neobmedzený prístup dodávateľom poverená osoba, 
b) obmedzený prístup osoby poverené obcou. Práva vymedzuje dodávateľom poverená 

osoba po konzultácii s objednávateľom. 

VI. Objem poskytovaných služieb 
1. Základný paušálny objem poskytovaných služieb je 10 pracovných hodín mesačne 

dodávateľa alebo dodávateľom poverenej osoby, určených podľa časového sadzobníka, 
ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Ak poskytovaná služba nie je v časovom 
sadzobníku, bude sa služba vykazovať podľa skutočne odpracovaného času. 

2. V prípade, že v danom mesiaci nebude paušálny objem služieb vyčerpaný, o nevyčerpanú 
časť objemu služieb sa navŕši paušálny objem služieb nasledujúceho zmluvného mesiaca. 

3. Objem poskytnutých služieb bude dodávateľ alebo dodávateľom poverená osoba evidovať 
v neverejnej časti www prezentácie. K tejto evidencii bude mať objednávateľ prístup na 
čítanie. 

VII. Cena za poskytnuté služby 
1. Za služby nepresahujúce paušálny objem služieb objednávateľ zaplatí dodávateľovi sumu 

100 € s DPH za 1 mesiac (ďalej len paušál). 
2. Za služby presahujúce paušálny objem služieb objednávateľ zaplatí dodávateľovi sumu 

10 € s DPH za 1 hodinu služieb. 
3. Platba bude uskutočnená 1 krát za 3 mesiace v týchto termínoch: 

a) 15. 7. 2011 (paušál za 1.7.-30.9.2011), 
b) 15.10. 2011 (paušál za 1.10.-31.12.2011 a vyúčtovanie za 1.7.-30.9.2011), 
c) 15.1.2012 (paušál za 1.1.-31.3.2012 a vyúčtovanie za 1.10.-31.12.2011), 
d) 15.4. 2012 (paušál za 1.4.-30.6.2012 a vyúčtovanie za 1.1.-31.3.2012), 
e) 15. 7. 2012 (vyúčtovanie za 1.4.-30.6.2012). 

4. Platba sa uskutoční bankovým prevodom na základe dodávateľom vyhotovenej faktúry 
(daňového dokladu), doručenej objednávateľovi najneskôr 14 dní pred termínom 
splatnosti. 

5. Ak dôjde k výnimke z pohotovostného času podľa bodu IV.7. na súvislú dobu dlhšiu ako 
5 pracovných dní a zároveň objednávateľ nesplnil základný paušálny objem služieb, bude 
dodávateľovi vyplatená iba pomerná časť zo sumy stanovenej v bode 1. tohto článku. 

6. V prípade, že objednávateľ neuhradí splátku v predpísanom termíne, bude mu 
dodávateľom účtovaný za každý deň omeškania zmluvný úrok 0,5 % z dlžnej sumy. 

7. V prípade, že objednávateľ neuhradí splátku do 20 dní od termínu platby podľa bodu 3. 
tohto článku, dodávateľ preruší práce a bude pokračovať po uhradení platieb, pričom 
dodávateľ má počas prerušenia prác nárok na celú sumu odmeny podľa bodu 1. tohto 
článku vrátane sankcií podľa bodu 6. tohto článku. Dodávateľ má právo jednostranne 
odstúpiť od zmluvy, ak nebude uhradená splátka do 60 dní od termínu platby. 

8. Ak nebude dodávateľom dodržaná lehota na vyriešenie problému podľa bodu IV.2., bude 
mať objednávateľ nárok na zľavu vo výške 1,0 % z čiastky uvedenej v bode 1. a bode 2. 
tohto článku za každú hodinu meškania. Zľava sa nezapočítava v prípade, že sú splnené 
podmienky bodu IV.7. 



9. Ak nebude dodávateľom dodržaná lehota na poskytnutie technickej a prevádzkovej 
podpory podľa bodu IV.3. alebo lehota na vytvorenie obsahu podľa bodu IV.4., bude mať 
objednávateľ nárok na zľavu vo výške 1% z čiastky uvedenej v bode 1. a bode 2. tohto 
článku za každý pracovný deň omeškania. Zľava sa nezapočítava v prípade, že sú splnené 
podmienky bodu IV.7. 

VIII. Odstúpenie od zmluvy 
1. Túto zmluvu je možné vypovedať bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 3 kalendárne 

mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 
písomná výpoveď doručená druhej strane. 

IX. Všeobecné ustanovenia 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu od 1. 7. 2011 do 30. 6.2012. 
2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pri realizácii tejto zmluvy budú chrániť a utajovať pred 

nepovolanými osobami dôverné informácie a skutočnosti tvoriace obchodné tajomstvo 
(ďalej len „dôverné informácie"). Za dôverné informácie sa pre účely tejto zmluvy 
považujú také informácie a skutočnosti, ktoré nie sú všeobecne a verejne známe a ktoré 
svojím zverejnením môžu spôsobiť škodlivý následok pre ktorúkoľvek zmluvnú stranu 
alebo ktoré niektorá zo zmluvných strán ako dôverné označila. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch kópiách, pričom každá zo zmluvných strán dostane 
jeden výtlačok zmluvy. 

4. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu zástupcov oboch zmluvných strán. 

Dunajská Lužná á . C . ? ý j í . Dunajská Lužná 25.5.2011 

Štefan Jurčík 
starosta obce 

(Pečiatka) 

Doc. RNDr. Pavel Schauer, CSc. 
dodávateľ 

O Doc. RNDr. Pavel Schauer 
Brezová 723/20 
900 42 Dunajská Lužná 

S ? x fehkl IČ: 405 06 975 
wsbdssign. wabovä stránky , webovó tyttómy 


