Zmluva o dielo
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka v platnom znení
medzi zmluvnými stranami

Objednávateľom:
Matica slovenská
P. Mudroňa 1
036 01 Martin
V zastúpení: JUDr. Marián Gešper, štatutár, predseda MS
IČO : 00179027
DIČ : 2020603123
Nie sme platcami DPH
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s.
IBAN: SK28 7500 0000 0040 0786 8337
a
Zhotoviteľom:
Interfusion, s.r.o.
Krčulova 1
977 01 Brezno
V zastúpení: Ing. Peter Knoško, PhD., konateľ
IČO : 46469672
DIČ: 2820010567
Číslo účtu (IBAN): SK5775000000004015662929
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s.
SWIFT: CEKOSKBX

l. Predmet a účel zmluvy
1. Predmetom a účelom tejto zmluvy je zhotoviť pre objednávateľa internetovú stránku Matice slovenskej
prevádzkovanú na www.matica.sk, a to podľa pokynov objednávateľa za podmienok dohodnutých v tejto
zmluve (ďalej ako „dielo“).
2. Presná špecifikácia diela je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi formou preberacieho protokolu. Objednávateľ preverí dielo a na
jeho úplnosť, správnosť, dodržanie doby plnenia. Ak dielo vyhovuje týmto kritériám, objednávateľ prevezme
dielo a zároveň potvrdí prevzatie podpisom preberacieho protokolu.

ll. Doba a priebeh plnenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia tejto zmluvy do 15.10.2018.
2. Zhotoviteľ ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy potvrdzuje, že objednávateľ mu dodá kompletné
textové, grafické a ostatné podklady, ktoré postačujú na riadne vykonanie a dodanie diela do prvého

pripomienkového konania. Akékoľvek zhotoviteľom dodatočne vyžiadané podklady nemajú za následok
predĺženie doby plnenia podľa článku 2.1.

3. Proces vývoja diela sprevádzajú dve pripomienkové konania. Termíny a obsah prvého a druhého kola
pripomienok sú vyšpecifikované v prílohe č. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje v maximálnej možnej
miere zohľadniť pri vykonávaní diela uplatnené pripomienky objednávateľa a prípadne ho upozorniť na ich
nevhodnú povahu s uvedením dôvodov a alternatívneho riešenia.

lll. Cena za dielo a platobné podmienky
1. Celková cena za dielo v rozsahu článku 1. je 980,- € s DPH. (slovom deväťstoosemdesiat eur ).
2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo cenu podľa článku 3.1 tejto zmluvy v dvoch
splátkach.
3. Prvá splátka vo výške 200,- € s DPH (slovom dvesto eur) bude fakturovaná objednávateľovi do 5 dní od
uzavretia tejto zmluvy.
4. Druhá splátka vo výške 780,- € s DPH (slovom sedemstoosemdesiat eur ) bude fakturovaná objednávateľovi
po prevedení funkčného prototypu diela a po podpísaní preberacieho protokolu. Preberací protokol musí byť
priložený k faktúre.
5. Splatnosť faktúr je 14 dní od vystavenia. Faktúry sa doručujú v listinnej podobe doporučene poštou na
adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Objednávateľ si vyhradzuje právo v lehote splatnosti
vrátiť faktúru zhotoviteľovi, ak neboli splnené dohodnuté podmienky fakturácie alebo ak faktúra nespĺňa
resp. neobsahuje náležitosti určené všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti daní alebo
účtovníctva.

lV. Spolupôsobenie objednávateľa
1. Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť pri vykonávaní diela takto:
a. bezodkladne informovať zhotoviteľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť správne
fungovanie diela,
b. bezodkladne potvrdiť predložený preberací protokol v prípade, že zo strany zhotoviteľa došlo
k riadnemu dodaniu diela v súlade s touto zmluvou.

V. Spolupôsobenie zhotoviteľa
1. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené vlastným zavinením, ako aj za škody zavinené osobami, ktoré
použije na splnenie vlastných záväzkov.
2. Zhotoviteľ je povinný v pravidelných časových intervaloch (aspoň 1x týždenne) objednávateľa informovať
o stave a postupe procesu vykonávania diela.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné vady diela a je povinný ich odstrániť v čo možno najkratšom čase,
najneskôr však v lehotách uvedených v článku VI tejto zmluvy.

Vl. Záručný servis. Ďalšia podpora a služby

1. Zhotoviteľ poskytne záruku na predmet plnenia tejto zmluvy po dobu 12 mesiacov. Záruka sa vzťahuje
výhradne iba na chyby funkčného systému a nevzťahuje sa na chyby spôsobené neodbornou manipuláciou
so systémom. Počas tohto obdobia zhotoviteľ na základe reklamácie objednávateľa zabezpečí bezplatnú
opravu:
a. Inštaláciou a integráciou opraveného systému, alebo komponenty, modulu, pluginu a ostatných
použitých rozšírení v internetovej stránke, alebo
b. úpravou zdrojového kódu stránky, ktorý problém spôsoboval, alebo
c. kombináciu vyššie uvedených prípadov.
Záruka začína plynúť dňom odovzdania diela.
2. Vzniknuté poruchy (vady) objednávateľ oznamuje zhotoviteľovi spravidla vytvorením tiketu v helpdesku
zhotoviteľa na adrese https://support.interfusion.sk , prípadne e-mailom na adresu support@interfusion.sk.
3. Oznámenie o poruche (vade) musí obsahovať tieto informácie:
a.

pri poruche internetovej stránky, alebo poruche systému prostredníctvom ktorej je stránka
vytvorená, presný text chybových hlásení, ak boli vypísané na obrazovke, prípadne printscreen
obrazovky s chybovým oznámením,

b.

podrobný popis činnosti obsluhy, ktorá predchádzala objaveniu sa poruchy (vady),

c.

meno osoby, ktorá chybu zistia, vrátane jej telefónneho čísla.

4. Oznámenia o poruche (vade) je zhotoviteľ povinný prijímať v čase uvedenom v čl. 5 SLA zmluvy. Oznámené
poruchy (vady) je zhotoviteľ povinný zatriediť v súlade s kritériami uvedenými v čl. 4 SLA zmluvy, pričom prvú
reakciu je povinný objednávateľovi odoslať v súlade s čl. 6 SLA zmluvy a odstrániť oznámenú poruchu (vadu)
v termínoch uvedených v čl. 7 SLA zmluvy.
5. Záruka sa nevzťahuje na obchodnú stratu, stratu obchodných informácií, poškodenie dát alebo akúkoľvek inú
stratu spôsobenú nesprávnym používaním produktu, neodbornou prácou v rámci systému, nepriaznivým
spolupôsobením iných programov a rozšírení na produkt, vonkajším zásahom do programového
zabezpečenia, ako aj pôsobením tretej osoby na predmet plnenia.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že najneskôr do uplynutia 12 mesačnej záručnej doby podľa čl. VI. odst. 1 tejto
Zmluvy, pre zabezpečenie následného servisu medzi sebou uzavrú Zmluvu o poskytovaní servisných služieb Service Level Agreement (ďalej len „SLA zmluva“), ktorej predmetom bude zabezpečovať následnú
prevádzku internetovej stránky s názvom Matica slovenská dostupnej z internetovej adresy
https://www.matica.sk. Znenie budúcej SLA zmluvy je v Prílohe č. 3 tejto zmluvy.

Vll. Práva duševného vlastníctva
1. Zmluvné strany berú na vedomie, že predmetom tejto zmluvy je „dielo na objednávku“ a všetky práva
duševného vlastníctva patria objednávateľovi. Pokiaľ je súčasťou plnenia podľa tejto zmluvy autorské dielo,
resp. databáza, digitálny dizajn či počítačový program, ktorého autorom, pôvodcom a/alebo vykonávateľom
majetkových práv k nemu je zhotoviteľ,
a) zhotoviteľ bezodplatne postupuje objednávateľovi právo výkonu majetkových práv autora
k akémukoľvek autorskému dielu alebo počítačovému programu v celom rozsahu, resp. v rozsahu, v
akom takéto postúpenie umožňuje zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení;

b) zhotoviteľ bezodplatne prevádza na objednávateľa výhradné právo databázu použiť a udeliť súhlas na
extrakciu alebo reutilizáciu celého obsahu databázy alebo jej kvalitatívne alebo kvantitatívne
podstatnej časti v celom rozsahu, resp. v rozsahu, v akom takýto prevod umožňuje zákon č. 185/2015
Z. z. Autorský zákon v platnom znení;
c) zhotoviteľ bezodplatne prevádza na objednávateľa právo na dizajn v celom rozsahu, resp. v rozsahu,
v akom takýto prevod umožňuje zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v platnom znení;
d) vyhlasuje zhotoviteľ, že žiadna tretia osoba nemá a nevykonáva práva k dielu a že ani sám zhotoviteľ
nebude používať dielo pre seba ani pre tretie osoby;
e) zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi zdrojové kódy a používateľskú dokumentáciu spolu pri preberaní
diela a tiež po každej oprave nahlásenej poruchy alebo upgrade.

Vlll. Zmluvné pokuty
1. V prípade omeškania zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
0,5% z dojednanej ceny za dielo uvedenej v článku lll. tejto zmluvy za každý deň omeškania.
2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry sa dohodol úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej
sumy za každý deň omeškania.

lX. Odstúpenie od zmluvy
1. Pred splnením predmetu zmluvy môže byť platnosť a účinnosť tejto zmluvy ukončená len odstúpením od
zmluvy v zmysle tohto článku alebo vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán.
2. Pre odstúpenie od tejto zmluvy platí postup upravený v § 344-351 Obchodného zákonníka.
3. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúceho z tejto zmluvy,
okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie, práv duševného vlastníctva
a nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytnutí záruky tej časti diela, ktorá bola do odstúpenia
zrealizovaná.
4. Pre prípad odstúpenia od tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na úhrade odsúhlasených finančných
rozdielov do 30 pracovných dní od obdržania faktúry.

X. Ostatné ustanovenia
1. Objednávateľ udeľuje zhotoviteľovi súhlas s uvádzaním diela ako zdroja svojich referencií pre ďalšie
propagačné a marketingové účely zhotoviteľa.

XI. Záverečné ustanovenia
1. Obe zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude možné rozširovať na základe dodatkov k tejto zmluve.
2. Zmluva je vyhotovená v 2 zhodných zneniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 1 exemplár. Zmluva
nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Táto zmluva je povinne zverejňovanou

zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie a
súhlasia, že táto zmluva, vrátane všetkých jej súčastí a príloh bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv
Úradu vlády Slovenskej republiky. Zverejnenie zmluvy sa nepovažuje za porušenie ani ohrozenie obchodného
tajomstva a informácie označené v tejto zmluve ako dôverné v zmysle § 271 ods. 1 Obchodného zákonníka
sa nepovažujú za dôverné. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri
zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
3. Zmluva sa môže meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami oboch
zmluvných strán. Dodatky môžu navrhnúť obidve zmluvné strany.
4. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú ustanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným
zákonníkom a súvisiacimi právnymi predpismi platných v Slovenskej republike. Každé ustanovenie tejto
zmluvy sa, pokiaľ je to možné, interpretuje tak, aby bolo účinné a platné podľa platných právnych predpisov.
Pokiaľ by však niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo podľa platných právnych predpisov nevymožiteľné
alebo neplatné, nebude tým dotknutá platnosť alebo vymožiteľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré
budú i naďalej záväzné a v plnom rozsahu platné a účinné. V prípade takejto nevymožiteľnosti alebo
neplatnosti budú zmluvné strany v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na zmenách resp. dodatkoch k tejto
zmluve, ktoré sú potrebné na naplnenie účelu zmluvy, potrebných v súvislosti s predmetnou
nevymožiteľnosťou alebo neplatnosťou.
5. Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, budú zmluvnými
stranami prednostne riešené dohodu. Pokiaľ by zmluvné strany nedospeli k dohode, riešenie sporu sa riadi
právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky.
6. Zmluvné strany si túto listinu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že táto zmluva nebola dohodnutá
v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, čo svojimi vlastnoručnými podpismi potvrdzujú.

V Bratislave dňa 7. 9. 2018

................................................................
Matica slovenská
JUDr. Marián Gešper, štatutár, predseda MS

V Brezne dňa 11. 9. 2018

................................................................
Interfusion s.r.o.
Ing. Peter Knoško, PhD., konateľ

Príloha č. 1

Softvérová špecifikácia internetovej stránky matica.sk










Nastavenie web služieb a manažmentu zálohovania
Vytvorenie databázy
Inštalácia a konfigurácia CMS Wordpress
Inštalácia Slovak Language Packov
Inštalácia templaty
CSS custom úpravy templaty
Spracovanie grafického a textového obsahu
Integrácia bezpečnostného SSL certifikátu a redirectom vynútenie všetkej komunikácie cez HTTPS
Inštalácia a konfigurácia potrebných pluginov - Slider, Event manager, Social media – 3x

Internetová stránka bude prevádzkovaná na doméne matica.sk a hostingu od spoločnosti WebSupport, s.r.o.


Verzia CMS Wordpress 4.9.8, prípadne vyššia, ak do času podpisu tejto zmluvy bola vydaná

Pre funkčné rozšírenia stránky sa použijú nasledovné systémy, rozšírenia a knižnice:





CMS Wordpress ver. 4.9.8
Templata Avada
SSL Let’s Encrypt certifikát
jQuery a Bootstrap knižnice

Príloha č. 2

Pripomienkové konania
Termín prvého pripomienkového konania: 10.09.2018
Predmet prvého pripomienkového konania:





Inštalácia CMS a SSL
Integrácia templaty
Inštalácia a konfigurácia pluginov
Štruktúra menu

Termín druhého pripomienkového konania: 20.09.2018
Predmet druhého pripomienkového konania:



Kontrola funkčnosti a grafickej úpravy pluginov
Dodatočné CSS úpravy dizajnu

Príloha č. 3

Zmluvu o poskytovaní servisných služieb - Service Level Agreement

