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Zmluva o dielo č. 2/2019 

 
uzatvorená podľa § 536 a nasled. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. na Tvorbu 

webovej stránky www.kopaniciarskyregion.sk 

 

uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami 

 

OBJEDNÁVATEĽ:  Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina 

Sídlo:   Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01  Myjava 

IČO, DIČ:   42025150, 2022474399 

zastúpení:   Bc. Jaroslav Ferianec, predseda združenia 

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. 

číslo účtu:   1075749002/1111 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

ZHOTOVITEĽ:  Stingray Studio, s.r.o. 

Sídlo:   Trnavská cesta 34, 821 02 Bratislava  

IČO, DIČ:   50144481, 2120210840 

IČ DPH:   SK2120210840 § 7a 

Zastúpení:   Robert Stingray 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

      Číslo účtu:   SK2511000000002943018854 

 

 

 (ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 56 ods.8 zákona č. 

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – 

zákazku podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. 

 

 

Preambula 

Predmet zmluvy bude financovaný z Programu rozvoja vidieka SR 2014 -2020 

 

Čl. I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je: Tvorba webovej stránky www.kopaniciarskyregion.sk 

 

2. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi uhradiť cenu za vykonanie predmetu zmluvy 

uvedeného v článku I v zmysle článku V. tejto zmluvy. 
 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi predmet zmluvy v požadovanom  náklade 

v zmysle  čl. II. ods. 1 tejto zmluvy 
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Čl. II. 

Špecifikácia predmetu zmluvy 

 

1. Technické požiadavky: 

- kompatibilita so všetkými najpoužívanejšími prehliadačmi (Internet Explorer, Mozilla 

Firefox, Google Chrome, Opera, Safari...); 

- implementácia prvkov CSS3; 

- systém s vlastnou administráciou, resp. redakčným systémom umožňujúcim 

prístupové práva na viacerých úrovniach; 

- vkladanie obsahu nasledovného charakteru: texty, obrázky, fotografie, videá,  pdf 

dokumenty; 

- vkladanie aktualít (článkov, fotografií, videí); 

- automatické publikovanie dôležitého obsahu na hlavnej stránke; 

- prelinkovanie (odkazy) na stránky členských obcí KR-MAS; 

- prepojenie na sociálnu sieť Facebook a Instagram; 

- možnosť vyhľadávania na stránke prostredníctvom zadaného slova, alebo slovného 

spojenia; 

- zoomovanie resp. zobrazovanie fotografií v článkoch v detailnom zobrazení;  

- k stránke je potrebné poskytnúť webhosting v plnej miere spĺňajúci požiadavky 

použitého redakčného systému a možnosť individuálnych nastavení. Ideálne by bolo, 

ak by bol zhotoviteľ stránky zároveň poskytovateľom webhostingu. 

 

2. Požiadavky na dizajn: 

- vzhľad stránky musí vyjadrovať charakter Kopaničiarskeho regiónu, nie je vhodné 

používať výrazné farby, stránka by mohla byť ladená do zelena, hneda, fialova, žlta 

resp. kombinácia týchto farieb; 

- prehľadnosť; 

- jednoduché  a intuitívne ovládacie rozhranie; 

- korektné zobrazenie web stránky v rôznych prehliadačoch; 

- plne responzívny dizajn; 

- rozbaľovacie menu bude obsahovať približne 7 položiek s podpoložkami. 

3.  

Čl. III. 

Termín  plnenia 

 

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať predmet zmluvy v zmysle čl. I ods. 1 týkajúci 

sa  vytvorenia stránky s doménou kopaniciarskyregion.sk  v termíne do 18. 10. 2019.  

2. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi predmet plnenia zmluvy v dohodnutom 

rozsahu, čase a v dohodnutej kvalite. 

 

Čl. IV. 

Zmluvné pokuty 

 

1. V prípade že zhotoviteľ bude v omeškaní s odovzdaním webovej stránky s doménou 

v zmysle tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% za 

každý začatý týždeň z celkovej ceny diela. 

2. Pri nedodržaní termínu zo strany objednávateľa za neuhradenie faktúry v lehote splatnosti, 

zhotoviteľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý začatý 

týždeň omeškania.  

 

Čl. V. 
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Zmluvná cena 

 

1. Zmluvná cena je stanovená  v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách 

v platnom znení a nadväzujúcich predpisov vypočítaná ako súčet všetkých položiek 

v cenovej ponuke: 

 

Celková cena diela s DPH:                          4 500,00  € 

                       Z toho DPH:         4 500,00  €    

                            Bez DPH:            

 

• Subjekt nie je platca DPH 

 

Zmluvná cena je stanovená na základe cenovej ponuky. 

Dohodnutá cena zahŕňa zhotovenie predmetu zmluvy v zmysle špecifikácie. Zmluvnú 

cenu uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú vystaví zhotoviteľ až po odovzdaní 

predmetu zmluvy v zmysle článku III ods. 1, prípadne skôr po odovzdaní  

2. K zmene ceny môže dôjsť: 

• v prípade zmeny sadzby DPH 

• v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa 

Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné. 

3. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akúkoľvek inú 

príčinu za účelom zvýšenia ceny.   

4. Predmet zmluvy, ktorý zhotoviteľ vykoná chybne príp. odchylne alebo bez príkazu 

objednávateľa, nebudú objednávateľom uhradené.     

 

 

Čl. VI. 

Platobné podmienky a fakturácia 

 

1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok. 

2. Zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi riadny daňový doklad za predmet zmluvy 

v dvoch rovnopisoch. Okrem všeobecných náležitostí podľa zákona č. 222/2004 Z.z. 

o DPH v znení neskorších predpisov, musí daňový doklad obsahovať jednotlivé položky 

a ich ceny. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. Prípadne 

skôr po dodaní predmetu zmluvy v zmysle článku III ods. 1. 

3. Zhotoviteľ vystaví faktúru po odovzdaní predmetu zmluvy v zmysle čl. I. 

4. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi faktúru za predmet zmluvy uvedený v čl. I. 

5. V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, je objednávateľ 

oprávnený túto faktúru v lehote splatnosti vrátiť zhotoviteľovi. Lehota splatnosti v tomto 

prípade začne plynúť od doručenia novej správne vystavenej faktúry objednávateľovi. 

 

 

Čl. VII. 

Povinnosti zmluvných strán 

 

1. Objednávateľ je povinný: 

- poskytnúť zhotoviteľovi podklady na zhotovenie predmetu zmluvy, 

- uhradiť dohodnutú cenu, 

- prevziať predmet plnenia od zhotoviteľa. 
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2. Zhotoviteľ je povinný: 

- na základe výzvy objednávateľa bezodkladne prevziať podklady na vykonanie 

predmetu zmluvy, 

- vykonať predmet zmluvy riadne v súlade s požiadavkami objednávateľa, v zmysle 

špecifikácie a s platnými technickými normami, 

- zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a vlastné nebezpečenstvo. 

 

 

Čl. VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

nasledujúci deň po zverejnení na www stránke  www.kopaniciarskyregion.sk. 

2. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo 

zmluvy na tretiu osobu. 

3. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a právnymi predpismi SR. 

4. Zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť vykonané len formou písomných dodatkov 

k tejto zmluve podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

5. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane dva 

rovnopisy a zhotoviteľ jeden rovnopis. 

 

 

 

 

 

 

V Myjave dňa 17.9.2019                   V Myjave dňa 17.9.2019 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________   __________________________ 

            za objednávateľa                                                za zhotoviteľa 

     Bc. Jaroslav Ferianec                 Robert Stingray 

 

http://www.kopaniciarskyregion.sk/

