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ZMLUVA O DIELO č. 2014003  

uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 

 

1. Zmluvné strany 

Zhotoviteľ: 

Webpomoc, s.r.o. 

Znievska 32 

851 06 Bratislava 

Slovenská republika 

IČO: 46465375 

DIČ: 2820016034 

Okresný súd BA 1, odd. SRO, vložka č. 77963/B 

v zastúpení: Peter Jurák – konateľ spoločnosti 

 

Objednávateľ: 

Obec Hurbanova Ves 

903 01 Hurbanova Ves 48 

IČO 00305995 

DIČ 2021006669 

v zastúpení: Ing. Ľubomír Petrák, CSc. – starosta obce 

 

2. Predmet zmluvy: 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná 

objednávateľom ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre 

objednávateľa zhotoví bezpečnostný projekt v rozsahu: 

a) Názvy informačných systémov 

b) Bezpečnostný zámer 

c) Analýza bezpečnosti informačných systémov 

d) Identifikácia rizika 

e) Bezpečnostná smernica 

f) Bezpečnostné opatrenia 

g) Rozsah oprávnení 

h) Rozsah zodpovednosti 

i) Kontrolná činnosť 

j) Núdzové postupy 

k) Poučenie oprávnenej osoby 

l) Zmluva medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom 

m) Registrácia informačného systému 

n) Registrácia kamerového systému 

 

3. Čas plnenia 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet zmluvy najneskôr do 16.5.2014. 

 

4. Spolupôsobenie objednávateľa 

Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie spočívajúce najmä v poskytovaní 

údajov a informácií o informačných systémoch a zabezpečení úradu. 

 

5. Cena a platobné podmienky 

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je 139,- EUR (stotridsať deväť EUR) a bude vyplatená na 

základe zálohovej faktúry pred začatím prác. 

 

6. Zodpovednosť za vady, záruka 

a) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené v súlade s platnou legislatívou a podľa tejto 

zmluvy. 
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b) Zhotoviteľ zodpovedá za závady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady 

vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 

c) Zhotoviteľ nezodpovedá za závady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých 

objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich 

nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

d) Výhrady orgánov štátnej správy a organizácií poverených výkonom štátnej správy k projektu pri 

jeho prerokovaní po dodaní sa posudzujú ako závady prác. 

e) Záručná doba je 24 mesiacov. 

f) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie (závady diela) bez zbytočného 

odkladu, najneskôr však v lehote do 20 dní od uplatnenia reklamácie. 

g) V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni závady diela v lehote podľa písm. f), vráti objednávateľovi 

kúpnu cenu do 14 dní odo dňa vyzvania na vrátenie kúpnej ceny. 

 

7. Záverečné ustanovenia 

a) Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou. 

b) Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva uzavretá, 

zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto zmenou. 

c) Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie. 

 

 

V Bratislave dňa 22.4.2014 

 

 

 

...........................................      .......................................... 

Peter Jurák       Ing. Ľubomír Petrák, CSc. 

     konateľ spoločnosti                starosta obce 


