
ZMLUVA O SPRAVOVANÍ A AKTUALIZOVANÍ WEBOVEJ STRÁNKY 
uzatvorená pod a § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov medzi týmito zmluvnými stranami: 
 

 
Objednávateľ: Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina 
   sídlo: Andreja Kmeťa 20Ľ 010 55 Žilina 
   v zast.: Ing. uboš JavorĽ tajomník SRZ 

  IČO: 00 178 209 
  IČ DPH: SK2020442958 

   bankové spojenie: Všeobecná úverová bankaĽ a.s.Ľ Žilina 
   IBAN: SK62 0200 0000 0000 1583 2432 
   (ďalej len „objednávate “) 
 

a 
 

Zhotoviteľ:  Ing. Patrik Roob 
   miesto podnikania: Fatranská 3101/12Ľ 010 08 Žilina 
   IČO: 48 229 067 
   bankové spojenie: mBank S.A.Ľ pobočka zahraničnej banky 
   IBAN: SK44 8360 5207 0042 0113 1750 
   (ďalej len „zhotovite “) 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotovite a spravovaťĽ aktualizovať a inak upravovať 
webovú stránku na doméne „srzrada.sk“ pod a pokynov a požiadaviek objednávate a. 
 
2. Objednávate  sa zaväzuje uvedené práce prevziať v požadovanej kvalite a zaplatiť za ne cenu. 
 
3. Zhotovite  zodpovedá za technickú stránku a nezodpovedá za úplnosťĽ pravdivosť a správnosť 
zverejneného obsahu dokumentovĽ za ktoré zodpovedá zamestnanec objednávate aĽ ktorý dal 
dokumenty na zverejnenie. 
 

Článok II. 
Doba vykonania spravovania a aktualizovania 

 
1. Zhotovite  sa zaväzuje spravovať a aktualizovať webovú stránku priebežne v požadovanom 
rozsahu. 
 
2. Uskutočňovanie požadovaných zmien sa bude vykonávať po obdŕžaní písomnej výzvy emailovou 
komunikáciou (prípadne inak) s obsahom dokumentov a popisom zmienĽ ktoré majú byť na 
webovej stránke vykonané. 
 
3. Zhotovite  sa zaväzuje uskutočniť požadované zmeny na webovej stránke najneskôr do tretieho 
dňa po dniĽ v ktorom bola písomná výzvaĽ pod a druhého odsekuĽ odoslaná. Dojednaný čas sa môže 
predĺžiťĽ ak sú na strane objednávate a prekážkyĽ ktoré znemožňujú riadny postup prác zhotovite a. 
Predĺženie času je zhotovite  povinný odôvodniť. 
 
 
 



Článok III. 
Cena a platobné podmienky 

 
1. Cena za spravovanie a aktualizovanie webovej stránky pod a článku I. je stanovená na hodinovú 
sadzbu, a to 10 EUR/hod. 
 
2. Realizované práce budú riadne vyfakturované zhotovite om každý mesiacĽ vždy do 10-tich 
kalendárnych dní nasledujúceho mesiaca po mesiaciĽ za ktorý bude faktúra vystavená. Splatnosť 
faktúry je 15 dní odo dňa jej doručenia objednávate ovi. 
 
3. Zhotovite  je povinný spolu s faktúrou zasielať aj podrobný rozpis prácĽ v ktorom budú zahrnuté 
najmä tieto body: 
 - čas výkonu (kedy a doba) 
 - čoho sa výkon týkal a aké práce boli vykonané. 
 
4. V prípade omeškania objednávate a s úhradou faktúry za predmet plnenia si zhotovite  môže 
uplatniť u objednávate a úroky z omeškania vo výške 0Ľ025% z neuhradenej fakturovanej sumy za 
každý i začatý deň omeškania. 
 

Článok IV. 
Povinnosti zmluvných strán 

 
1. Objednávate  sa zaväzuje najmä: 
 - uhradiť cenu do doby splatnosti faktúry 
 - umožniť zhotovite ovi prístup na webový priestor potrebný na vykonávanie prác 
 - poskytnúť zhotovite ovi potrebnú súčinnosť 
 - poskytovať na zverejnenie na internetovej stránke materiályĽ ktorými nemôže dôjsť 
k porušeniu chránených osobných údajov pod a zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
2. Zhotovite  sa zaväzuje najmä: 
 - vyhotoviť spravovanie a aktualizáciu webovej stránky osobne, vo vlastnom mene a na 
vlastnú zodpovednosť 
 - vykonávať práce takĽ aby neznemožnili riadnu prevádzku objednávate a 
 - zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiachĽ o ktorých sa dozvedel v súvislosti 
s vykonávaním prác, a ktoré nemožno oznamovať iným osobám 
 - zachovávať mlčanlivosť o osobných údajov, resp. citlivých údajoch, s ktorými príde do 
stykuĽ tieto údaje nesmie využiť pre osobnú potrebu a bez súhlasu objednávate a ich nesmie 
zverejniť a nikomu poskytnúť ani sprístupniť 
 - povinnosť mlčanlivosti trvá aj po vykonaní prácĽ avšak táto povinnosť neplatíĽ ak je to 
nevyhnutné na plnenie úloh orgánov činných v trestnom konaní a vo vzťahu k Úradu na ochranu 
osobných údajov pri plnení jeho úloh 
 - nezverejňovať na internetovej stránke iné materiály ako predloží objednávate Ľ ktoré by 
poškodzovali záujmy a dobré meno objednávate a 
 

Článok V. 
Doba trvania a spôsoby skončenia zmluvného vzťahu 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 07.07.2016 do 31.12.2016. 
 
2. Zmluvný vzťah je možné skončiť dohodou zmluvných stránĽ výpoveďou alebo odstúpením od 
zmluvy. 



3. Každá zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať zmluvu bez udania dôvodu s jednomesačnou 
výpovednou dobou. Výpovedná doba plynie od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 
 
4. Každá zmluvná strana má právo odstúpiť od zmluvy v prípade jej podstatného porušenia druhou 
zmluvnou stranou a to zaslaním písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej 
strane. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje najmä: bezdôvodné odmietnutie vykonania 
činnosti pod a tejto zmluvyĽ bezdôvodné omeškanie so splnením povinnosti pod a tejto zmluvy. 
Zmluva sa ruší momentom doručenia písomného oznámenia o odstúpeníĽ pričom zmluvné strany si 
nevracajú plnenia poskytnuté počas trvania zmluvy. 
 
5. Obe strany sa zaväzujúĽ že obchodné informácie získané po dobu platnosti zmluvyĽ neodovzdajú 
tretej strane ani po skončení jej platnosti. 
 

Článok VI. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvné vzťahy neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 
 
2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov na základe súhlasu 
oboch zmluvných strán, inak sú neplatné. 
 
3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 
 
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po 
jednom vyhotovení. 
 
5. Zmluvné strany prehlasujúĽ že táto zmluva bola uzavretá slobodneĽ vážneĽ zrozumite neĽ určitoĽ 
nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienokĽ čo potvrdzujú svojimi podpismi. 
 
 
 
 
V Žiline dňa 07.07.2016     V Žiline dňa 07.07.2016 
 
 
 
 
 
Za objednávate a:      Za zhotovite a: 
 
 
 
 
.....................................................    ..................................................... 
Ing. uboš JavorĽ tajomník SRZ                 Ing. Patrik Roob 
 
 
 


