ZÁPISNICA
z 4. zasadnutia komisie pre legislatívu, pre prácu v mikroregióne, VÚC
a medzinárodnú spoluprácu konané dňa 06.02.2012

4. zasadnutie – 06.02. 2012
Členovia komisie:
p.č.

Meno a priezvisko

Pozícia

1.

Ing. Anton Kušnír

Predseda komisie

2.

Ing. Andrej Lipka

Člen komisie

3.

Mgr. Ivana Schmidtová Člen komisie

Prítomný/neprítomný
na komisii

Program komisie:

1. bod:

Zmluva o správe a podpore web stránky.

Komisia na odporučenie od finančnej komisie mala vypracovať zmluvu o správe,
podpore a administrácií webovej stránky www.aleksince.sk, kde novým administrátorom sa
stal Juraj Lorinc. Komisia navrhla zmluvu premenovať na Dohodu o pracovnej činnosti, kde
predmetom vykonávanie je aktualizácia, zmena obsahu web stránky (kontext, obrázky,
grafické objekty), úpravy štruktúry web stránky a zákaznícka podpora na doméne. Celé znenie
dokumentu sa nachádza v prílohe.
2. bod:

Plán činnosti na rok 2012.

Komisia plánuje v roku 2012 sa podieľať na riešení aktuálnych legislatívnych
problémov v obci.

Ing. Anton Kušnír
predseda komisie

Prílohy:
1. Dohoda o pracovnej činnosti
2. Prezenčná listina
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Príloha č.1
Dohoda o pracovnej činnosti
uzatvorená medzi:
Dodávateľ:

Juraj Lorinc
Žomboch 71
951 22 Alekšince
Bankové spojenie: 8360
Číslo účtu: 520700-4202573745
(ďalej len „dodávateľ“)
a

Odberateľ:

Obecný úrad v Alekšinciach
Bytovková 389/395
951 22 Alekšince
IČO: 00307726
DIČ: 2021062681
v zastúpení: Igor Miškolci
(ďalej len „odberateľ“)

za nasledovných zmluvných podmienok:
Článok 1
Predmet dohody
1. Predmetom dohody je vykonávanie aktualizácie, zmena obsahu web stránky (kontext,
obrázky, grafické objekty), úpravy štruktúry web stránky a zákaznícka podpora na
doméne „www.aleksince.sk“, ktorá je vo výlučnom vlastníctve odberateľa.
Článok 2
Termín plnenia
1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať predmet plnenia zmluvy počas pracovných dní
(pondelok - piatok).
2. Požiadavky odberateľa, ktoré budú označené ako urgentné sa zaväzuje dodávateľ
vykonať do 48 hodín od nahlásenia. Ostatné požiadavky budú vykonané najneskoršie
do 4 pracovných dní od nahlásenia. Tento termín sa predlžuje o dobu, počas ktorej
nebolo možné vykonávať predmet plnenia zmluvy, nepredvídateľnými udalosťami
nezapríčinené dodávateľom. Tomuto režimu podlieha tiež nemožnosť riadneho
postupu prác dodávateľa pre prekážky ležiace na strane odberateľa.
Článok 3
Miesto plnenia
1. Miesto vykonávania predmetu dohody je web priestor odberateľa na doméne
www.aleksince.sk prostredníctvom internetu.
Článok 4
Cena plnenia
1. Cena za správu, aktualizovanie a podporu web stránky je 30,- € mesačne (slovom
tridsať Eur).
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Článok 5
Platobné podmienky
1. Odmena bude vyplácaná dodávateľovi polročne a to ku koncu 6. a 12. mesiaca v roku.
2. V prípade omeškania odmeny si dodávateľ môže uplatniť u odberateľa úrok z
omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

1.

2.
3.

4.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Článok 6
Práva a povinnosti dodávateľa
Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade nefunkčnosti, preukázateľne spôsobenej pri
vykonávaní predmetu plnenia zmluvy vlastnou chybou, zabezpečí odstránenie poruchy
bezodkladne na vlastné náklady.
Dodávateľ je povinný vložiť text, obrázky a iné zdroje informácií dodaných
objednávateľom v kvalite a množstve, ktoré mu dodal odberateľ.
Dodávateľ je povinný vytvoriť na požiadanie odberateľa prístupové mená a heslá do
redakčného systému používateľom. Dodávateľ bude evidovať zoznam všetkých
používateľov redakčného systému a v prípade zneužívania, alebo poškodzovania
redakčného systému upozorní na to odberateľa.
Dodávateľ je povinný vopred upozorniť odberateľa na možnú nezhodu softvéru, alebo
iných komponentov dodaných mu odberateľom so softvérom, alebo komponentmi,
ktoré použije dodávateľ a ktoré sú potrebné na vyhotovenie, dokončenie, alebo úpravu
stránky. Dodávateľ je povinný urobiť tak vždy, ak by použitie takých komponentov,
alebo softvér narušil funkčnosť stránky, alebo úroveň či kvalitu jej vybavenia.
Článok 7
Práva a povinnosti odberateľa
Odberateľ má právo na kontrolu obsahovej a funkčnej časti webovej stránky.
Odberateľ je povinný platiť za správu stránky v dohodnutom termíne.
Odbereteľ sa zaväzuje nevyvíjať činnosť, ktorá by mohla viesť k nefunkčnosti web
stránky.
Odberateľ je povinný poskytnúť prístupové mená a heslá dodávateľovi nevyhnutné
k správe web stránky a je povinný dodať ďalšie informácie súvisiace s tretími osobami
(webhosting).
Odberateľ je povinný reagovať na výzvy k spolupráci dodávateľom, a to v najkratšom
technickom možnom čase.
Odberateľ je povinný dodať podkladové materiály (obrazový, zvukový, alebo
zvukovoobrazový materiál, texty, popisky, obrázky, programy, alebo prezentácie) v
zodpovedajúcej kvalite a v čo najkratšom možnom čase.

Článok 8
Zodpovednosť za škodu
1. Dodávateľ nie je zodpovedný za obsah stránok, ani za pravdivosť a aktuálnosť
informácií na nich zobrazených, túto zodpovednosť nesie odberateľ.
2. Dodávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté neodbornou manipuláciou cez redakčný
systém zo strany odberateľa, treťou stranou (webhosting), spôsobené stratou alebo
poškodením uložených dát.
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Článok 9
Autorské práva
1. Zodpovednosť za právnu čistotu a dodržiavanie autorských práv a práv vyplývajúcich
z duševného vlastníctva materiálov (textov, obrázkov, počítačových programov,
animácií, prezentácií, a iných zdrojov) dodaných odberateľom nesie odberateľ.
Článok 10
Odstúpenie od dohody
1. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto dohody ak:
a) odberateľ dodá dodávateľovi obrazový, zvukový, alebo zvukovoobrazový materiál,
texty, popisky, obrázky, programy, alebo prezentácie, ktoré majú byť použité na
aktualizáciu stránky, ktoré svojím obsahom, grafickým spracovaním, alebo účelom na
ktorý majú byť použité porušujú právne predpisy SR alebo platné medzinárodné
predpisy ktorými je viazaná SR, alebo ktorých obsah, vyhotovenie, alebo úroveň
zobrazenia je v rozpore s dobrými mravmi,
b) odberateľ aj napriek predchádzajúcej písomnej výzve porušuje ustanovenia tejto
dohody
2. Odberateľ je oprávnený odstúpiť od dohody, dodávateľ napriek predchádzajúcej
písomnej výzve porušuje ustanovenia tejto dohody.

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

Článok 11
Záverečné ustanovenia
Zmeny tejto dohody vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma
zmluvnými stranami.
Práva a povinnosti zmluvných strán touto dohodou výslovne neupravené sa riadia
Obchodným zákonníkom a ostatnými právnym predpismi platnými na území
Slovenskej republiky.
Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto
dohodou predovšetkým dohovorom.
Ak by niektoré ustanovenie tejto dohody bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým
dotknuté ostatné ustanovenia tejto dohody. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne
neplatné ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto
dohody, ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu.
Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obomi zmluvnými
stranami s platnosťou na dobu neurčitú.
Táto dohoda bola vyhotovená v dvoch exemplároch s platnosťou originálu, pričom
každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali a že táto, tak ako bola
vyhotovená, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne
a úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

V Alekšinciach dňa 2.2.2012

Juraj Lorinc
dodávateľ

Igor Miškolci
odberateľ
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Príloha č.2
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