ZMLUVA O DIELO
(uzavretá v súlade s ust. § 262 ods. 1 v spojení s ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)
Čl. I
Zmluvné strany
Objednávateľ:

Školská jedáleň, Juhoslovanská 2, Košice
so sídlom Juhoslovanská 2, 040 13 Košice
IČO: 42 330 238
DIČ: 2024127314
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: SK96 5600 0000 0070 3197 0001
zastúpený: Marcela Jaselská - riaditeľka šk. jedálne

(ďalej len „objednávateľ“)
a
Zhotoviteľ:

Hell Bounds, s.r.o.
so sídlom Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
IČO: 48 027 847
DIČ: 2120003237
zastúpený: Ing. Maroš Sedláček - konateľ

(ďalej len „objednávateľ“)
po vzájomnej dohode uzatvárajú túto
zmluvu o dielo:

Čl. II
Preambula
Zmluvné strany prehlasujú, že dňa 20.4.2016 medzi sebou uzatvorili zmluvu o dielo, predmetom
ktorej bol záväzok zhotoviteľa zhotoviť riadne a včas webovú stránku, spravovať a aktualizovať
ju a záväzok objednávateľa za zhotovenie webovej stránky, jej spracovanie a aktualizáciu
zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú odmenu.

Čl. III
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť v rámci určenom touto zmluvou
systém evidencie zmlúv, faktúr a objednávok (ďalej len „dielo“), tento odovzdať
objednávateľovi a záväzok objednávateľa dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú
odmenu podľa bodu 1. článku V tejto zmluvy.
2. Technická a obsahová špecifikácia diela, rovnako ako zabezpečenie diela je vymedzené v prílohe
č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
3. V súvislosti so zhotovením diela sa zhotoviteľ zároveň zaväzuje po riadnom odovzdaní diela
podľa písomných pokynov a požiadaviek objednávateľa spravovať a aktualizovať toto dielo
a objednávateľ sa zaväzuje za tieto služby zhotoviteľovi platiť odmenu podľa bodu 3. článku V
tejto zmluvy.
Čl. IV
Doba zhotovenia diela
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo najneskôr v lehote do 14 dní odo dňa podpisu tejto
zmluvy.
2. Doba zhotovenia diela podľa bodu 1. tohto článku zmluvy sa predlžuje o dni, v ktorých
zhotoviteľ nemôže pokračovať v riadnom zhotovovaní diela z dôvodov zapríčinených živelnými
pohromami alebo inými nepredvídateľnými udalosťami, ktoré zo strany zhotoviteľa neboli
zapríčinené a na ktoré zhotoviteľ nemá vplyv.
3. Doba zhotovenia diela podľa bodu 1. tohto článku zmluvy sa taktiež predlžuje o dni, v ktorých
zhotoviteľ nemôže pokračovať v riadnom zhotovovaní diela z dôvodu existencie prekážok
ležiacich na strane objednávateľa (bod 2. článku VI tejto zmluvy).
Čl. V
Odmena a platobné podmienky
1. Odmena za zhotovenie diela je určená dohodou zmluvných strán, a to vo výške 299,- € (slovom
dvestodeväťdesiatdeväť eur).
2. Odmenu za zhotovenie diela podľa bodu 1. tohto článku zmluvy sa zaväzuje objednávateľ
zhotoviteľovi uhradiť na číslo účtu SK3483300000002900746069 vedenom vo Fio banke do 7
dní od odovzdania zhotoveného diela. Uhradenie odmeny sa zaväzuje objednávateľ písomne
potvrdiť zhotoviteľovi.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo každoročne zálohovať a aktualizovať štruktúru pre ďalší rok. Za to
mu prináléží odmena vo výške 54,- EUR. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť poplatok 40,- EUR
za prevádzku hostingu a domény sjke.sk/juhoslovanska každoročne od roku 2017. Objednávateľ
sa zaväzuje vyplácať odmenu zhotoviteľovi do 14 dní odo dňa doručenia faktúry.
Čl. VI
Práva a povinnosti zhotoviteľa
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe podmienok dojednaných touto zmluvou, dát, ktoré mu
poskytne objednávateľ a písomných pokynov objednávateľa zhotoviť dielo riadne a včas.

2. Zhotoviteľ je oprávnený na základe poverenia objednávateľom spracovať dáta, ktoré majú
charakter osobných údajov za účelom naplnenia predmetu tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu
dát a pokynov poskytnutých objednávateľom na zhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto
nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ak nevhodné dáta alebo pokyny
prekážajú v riadnom zhotovení diela, je zhotoviteľ povinný jeho zhotovenie v nevyhnutnom
rozsahu prerušiť do doby výmeny dát alebo zmeny pokynov objednávateľa alebo do doby
písomného oznámenia, ktorým objednávateľ trvá na zhotovení diela použitím poskytnutých dát
a daných pokynov.
4. Zhotoviteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o spracovaných dátach poskytnutých
objednávateľom, ktoré majú charakter osobných údajov.
Čl. VII
Práva a povinnosti objednávateľa
1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi účinnú súčinnosť pri zhotovovaní diela, ktorá
spočíva najmä v dodaní dát nevyhnutných na riadne a včasné zhotovenie diela v zodpovedajúcej
kvalite a v čo najkratšom možnom čase od podpisu tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje informovať zhotoviteľa písomne na jeho e-mailovú adresu
(hellbounds@hellbounds.sk) o skutočnosti, že zhotoviteľovi poskytol všetky dáta, ktoré sú
potrebné k zhotoveniu diela.
3. Objednávateľ je oprávnený informovať sa o priebežnom stave zhotovenia diela a tiež upresňovať
zhotoviteľovi svoje požiadavky na dielo, avšak len v rámci podmienok uvedených v špecifikácii
diela dohodnutej v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
4. Objednávateľ je povinný reagovať na výzvy zhotoviteľa k spolupráci, a to v najkratšom
technicky možnom čase.
5. Objednávateľ za osobu, ktorá bude zodpovedná za spoluprácu so zhotoviteľom a bude oprávnená
v mene objednávateľa konať vo veciach tejto zmluvy, najmä dávať za neho záväzné stanoviská a
požiadavky, prijímať od zhotoviteľa informácie týkajúce sa zhotovenia a aktualizácie diela,
prebrať od zhotoviteľa dielo a potvrdzovať skutočnosti a dohody potrebné pre účely zhotovenia
a aktualizácie diela podľa tejto zmluvy, určuje: Marcelu Jaselskú
6. Objednávateľ prehlasuje, že disponuje súhlasom dotknutých osôb na spracovanie dát, ktoré majú
charakter osobných údajov a majú byť použité za účelom naplnenia predmetu tejto zmluvy.
7. Objednávateľ prehlasuje, že poveruje zhotoviteľa spracovaním dát, ktoré majú charakter
osobných údajov za účelom naplnenia predmetu tejto zmluvy.
8. Objednávateľ je povinný po prevzatí zhotoveného diela od zhotoviteľa skontrolovať obsah
a funkčnosť diela, kvalitu, úroveň zobrazenia požadovaných dát a ich usporiadanie.

Čl. VIII
Odovzdanie diela
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas odovzdať dielo v mieste sídla objednávateľa.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že odovzdanie zhotoveného diela bude osvedčené písomným
Protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíšu obe zmluvné strany po odovzdaní

a prevzatí diela.
3. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela bude obsahovať prehlásenie zhotoviteľa, že dielo odovzdal
objednávateľovi a prehlásenie objednávateľa, že dielo od zhotoviteľa prevzal.
4. Objednávateľ podpísaním Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela potvrdzuje, že zhotovené dielo
je v súlade s podmienkami dojednanými v tejto zmluve.
Čl. IX
Vlastnícke právo k dielu
1. Vlastníkom zhotovovaného diela je zhotoviteľ, ktorý znáša na diele nebezpečenstvo škody.
2. Nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávateľa odovzdaním diela, ktoré je
potvrdené podpísaním Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podľa článku VIII tejto zmluvy.
Čl. X
Zodpovednosť za vady diela
1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má zhotovené dielo v čase jeho odovzdania
objednávateľovi. Dielo má vady, ak nie je zhotovené riadne a včas podľa podmienok
dojednaných touto zmluvou.
2. Objednávateľ sa zaväzuje prípadné vady na diele oznámiť zhotoviteľovi, a to bez zbytočného
odkladu po tom, čo ich zistil, resp. mal zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti pri kontrole
prevzatého diela podľa bodu 8. článku VII tejto zmluvy.
3. Za predpokladu splnenia povinnosti objednávateľa podľa bodu 2. tohto článku zmluvy sa
zhotoviteľ zaväzuje bezplatne na vlastné náklady a v čo možno najkratšom čase vady diela
opraviť.
4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie dát v prípade, že
zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto dát nemohol zistiť alebo
na nich objednávateľa písomne upozornil a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto
nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom,
ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval
alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
5. Zhotoviteľ nie je zodpovedný za obsah diela, ani za pravdivosť dát v ňom zobrazených, túto
zodpovednosť nesie výlučne len objednávateľ.
6. Zhotoviteľ nie je zodpovedný za škody vzniknuté a spôsobené stratou alebo poškodením
importovaných dát.
Čl. XI
Spravovanie a aktualizácia diela
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje po riadnom odovzdaní diela na základe písomných pokynov
a požiadaviek objednávateľa dielo spravovať a aktualizovať ho.
2. Spravovanie diela spočíva najmä v zabezpečovaní riadneho fungovania diela a v odstránení
prípadných porúch diela (tzv. vykonanie servisného zásahu).
3. Vykonanie servisného zásahu, resp. odstránenie poruchy zhotoviteľ vykoná na základe

požiadavky objednávateľa, ktorá bude v zásade písomná (listom na adresu zhotoviteľa uvedenú
v článku I tejto zmluvy alebo emailom na adresu: hellbounds@hellbounds.sk). V obzvlášť
naliehavých prípadoch je možné aj telefonické oznámenie, a to na telefónne číslo: 0949854147
4. Požiadavka podľa bodu 3. tohto článku zmluvy musí obsahovať:
a) druh poruchy, ktorá nastala a ktorá má byť predmetom servisného zásahu,
b) všetky objednávateľovi známe okolnosti, za ktorých došlo k prejaveniu poruchy,
5. V naliehavom prípade, ak porucha bráni riadnemu fungovaniu diela sa zhotoviteľ zaväzuje
vykonať servisný zásah najneskôr do 48 hodín od telefonického oznámenia zo strany
objednávateľa. V ostatných prípadoch vykoná zhotoviteľ servisný zásah do siedmich dní od
doručenia požiadavky objednávateľom.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje pravidelne zálohovať dielo, aby nedošlo k strate veľkého počtu dát
v prípade neodborného a neoprávneného zásahu do diela.
7. Aktualizáciou diela sa rozumie vytvorenie priečinkov pre nový kalendárny rok.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje aktualizovať dielo a doprogramovať nové funkcionality priebežne podľa
písomným požiadaviek objednávateľa, ktoré objednávateľ bude zhotoviteľovi zasielať na jeho emailovú adresu (hellbounds@hellbounds.sk) v dostatočnom časovom predstihu za odmenu 20,Eur / hodina práce.
9. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu
informácií a pokynov poskytnutých objednávateľom na aktualizáciu diela, ak zhotoviteľ mohol
túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Na zbavenie sa zodpovednosti
zhotoviteľa za vady sa primerane použije bod 4. článku X tejto zmluvy.
Čl. XII
Zmluvná pokuta
V prípade, ak sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou odmeny podľa článku V tejto
zmluvy, zhotoviteľ je oprávnený od objednávateľa požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo
výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. Nárok zhotoviteľa na náhradu
škody tým nie je dotknutý, a to aj v rozsahu prevyšujúcom zmluvnú pokutu.
Čl. XIII
Odstúpenie od zmluvy
1. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak:
a) objednávateľ dodá zhotoviteľovi dáta, ktoré majú byť použité pri zhotovení diela alebo jeho
zmene alebo úprave, ktoré svojím obsahom alebo účelom, na ktorý majú byť použité,
porušujú právne predpisy Slovenskej republiky alebo platné medzinárodné predpisy, ktorými
je Slovenská republika viazaná,
b) objednávateľ aj napriek predchádzajúcej písomnej výzve porušuje ustanovenia tejto zmluvy,
c) vopred upozornil objednávateľa na nevhodnú povahu dát alebo pokynov daných mu
objednávateľom na zhotovenie alebo aktualizáciu diela, ak by táto nevhodnosť mohla
spôsobiť narušenie podstatných úžitkových vlastností diela, jeho funkčnosti, kvality a úrovne
zobrazenia alebo funkčnosti iných aplikácií použitých pri zhotovovaní alebo aktualizácii diela
a objednávateľ na použití takýchto dát alebo pokynov naďalej trvá.

2. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak:
a) zhotoviteľ riadne neodovzdá dielo v lehote podľa článku IV tejto zmluvy,
b) zhotoviteľ napriek predchádzajúcej písomnej výzve porušuje ustanovenia tejto zmluvy.
3. Odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej zmluvnej strany
adresovaným druhej zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy.
Odstúpenie je účinné okamihom jeho doručenia zmluvnej strane.
Čl. XIV
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich zmluvný vzťah sa spravuje v zmysle ustanovenia § 262 ods. 1
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
3. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a súvisiacimi právnymi predpismi platnými
v Slovenskej republike.
4. V prípade, ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným, zostáva platnosť ostatných
ustanovení nedotknutá. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú formou písomného
dodatku nahradiť neplatné ustanovenie novým ustanovením, zodpovedajúcim hospodárskemu
účelu tejto zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu.
5. Obsah tejto zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať iba dohodou zmluvných strán formou
písomného dodatku k nej.
6. Platnosť tejto zmluvy je možné tiež ukončiť písomnou dohodou oboch zmluvných strán.
7. Prípadné spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto
zmluvy, budú zmluvnými stranami prednostne riešené dohodou. Pokiaľ by zmluvné strany
nedospeli k dohode, riešenie sporu sa riadi právnym poriadkom platným na území Slovenskej
republiky.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili dobromyseľne, na základe ich pravej
a slobodnej vôle, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok,
text zmluvy si riadne prečítali, jej obsahu rozumejú a súhlasia s ním, na dôkaz čoho pripájajú
pod túto zmluvu svoje podpisy.
9. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po
jednom vyhotovení.
V Košiciach, dňa 20.4.2016

........................................................
objednávateľ

........................................................
zhotoviteľ

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo - špecifikácia diela
Technická špecifikácia diela:
Dielo je zhotovené za použitia technológií HTML, PHP, CSS na redakčnom systéme Joomla.
Dáta budú uložené v databáze MySQL. Prístup k dielu bude cez webovú stránku
www.sjke.sk/juhoslovanska.
Obsahová špecifikácia diela:
Dielo bude používať RBAC model prístupovej kontroly, v ktorom budú zakomponované 2
úrovne prístupu vymedzené od najvyššej po najnižšiu úroveň prístupu:
1. administrátor – ide o zhotoviteľa. Jeho úlohou je vytvárať, spravovať používateľské
kontá pre ďalších používateľov.
2. používateľ – ide o objednávateľa, resp. ním poverené osoby, ktoré do diela vkladajú
obsah – oznamy, faktúry, zmluvy a objednávky.
Každý používateľ s vyššou úrovňou prístupu bude mať prístup k službám nižšej úrovne, nie
však naopak.
Dielo pozostáva z webovej stránky umiestnenej na adrese www.sjke.sk/juhoslovanska. Jej
súčasťou je systém na správu obsahu. Po prihlásení sa na stránke, je možné pridať novú
zmluvu, faktúru, a objednávku. Používateľ ich vie editovať alebo mazať v administračnom
režime. Všetky dáta sú zverejnené v zoznamoch podľa rokov, ku ktorým patria v príslušnej
podsekcii stránky. Všetky zverejnené zmluvy je možné stiahnuť z webového sídla do počítača
prehliadajúcej osoby.

Bezpečnosť diela:
Prístup k dielu - systému je chránený heslom, ktoré sa každému používateľovi náhodne
vygeneruje pri jeho registrácii. Takto vygenerované heslo si môže používateľ zmeniť.
V prípade zabudnutia hesla sa používateľovi na jeho žiadosť vygeneruje nové heslo, ktoré mu
je zaslané na jeho e-mailovú adresu, ktorú používateľ uviedol pri svojej registrácii, prípadne
na zmenenú e-mailovú adresu. Za zverené heslo zodpovedá sám používateľ, v prípade jeho
zneužitia je používateľ zodpovedný za zneužitie systému.

