
Zmluva č. 77/2011 o zriadení a prevádzkovaní  

internetového portálu (webového sídla), 

 uzatvorená podľa § 269 a násl.  Obchodného zákonníka. 

 

Zmluvné strany 

 

1. Poskytovateľ: Regionálne vzdelávacie centrum – združenie obcí 

 Sídlo : Hlavná 188/67, 059 38  Štrba 

 v zastúpení : Danuša Beláková, tajomníčka RVC – ZO 

 IČO:  31954502 

 DIČ:  2021202854 

 Bankové spojenie: 1601194001/5600  Dexia banka Slovensko a.s. 

 Registrácia: č. 16/OVVS/ZO – Register združení obcí Obv. úradu Prešov 

 Email: info@obecny-portal.sk 

 Korešpondenčná  adresa: RVC - ZO, Scherfelova 6, 058 01  Poprad 

 Zodpovedná osoba: Vladimír Belák 

 

 

2. Objednávateľ: Domov vďaky 

 v zastúpení: Mgr.Janka Jasenovcová  

 adresa: Námestie Andreja Škrábika 38/3, 015 01  Rajec  

 IČO: 17066034  

 DIČ: 2020645231 

 Bankové spojenie: 68432432/0200 

 Zodpovedná osoba:  Ing.Zita Dubcová 

 Email: domovvdaky@mail.t-com.sk 

 

 

Čl. I. 

Predmet a účel zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je vytvorenie, prevádzkovanie a využívanie internetového portálu, 

vrátane poskytovania technickej pomoci objednávateľovi. 

2. Účelom zmluvy je sprístupnenie internetového portálu, webového sídla s vlastnou 

doménou Objednávateľa, ktorý zriadil a prevádzkuje poskytovateľ, objednávateľovi za 

účelom zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr, ktoré je objednávateľ ako povinná 

osoba povinný zverejňovať v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov 

(ďalej len zákon o slobodnom prístupe k informáciám). 



Čl. II. 

Čas plnenia 

 

1. Poskytovateľ sprístupní objednávateľovi internetový portál za účelom uvedeným v čl. I., 

bode 2 v deň nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, do tejto doby využíva Objednávateľ 

služby portálu a svojho webového sídla v zmysle Obchodných podmienok. 

2. Objednávateľ má právo na účel tejto zmluvy používať internetový portál po celý čas 

trvania zmluvy, 

3. Zmluva je uzatvorená na neurčitý čas. 

 

Čl. III. 

Skončenie zmluvného vzťahu 

 

1. Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a objednávateľom môže skončiť nasledovne: 

a) dohodou zmluvných strán, 

b) výpoveďou niektorej zo zmluvných strán, pričom výpovedná lehota je 2 mesiace 

a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 

výpoveď doručená druhej zmluvnej strane, a to aj bez uvedenia dôvodu. 

c) jednostranným odstúpením od zmluvy zo strany 

 poskytovateľa ak objednávateľ neuhradí dohodnutú cenu ani v lehote 30 dní po 

lehote splatnosti, 

 objednávateľa, ak poskytovateľ neumožní objednávateľovi zverejnenie 

povinných dokumentov dlhšie ako 3 po sebe nasledujúce pracovné dni. 

 

Čl. IV 

Cena za poskytnuté služby a jej úhrada 

 

1. Poskytovateľ sa dohodol s objednávateľom na tejto cene 9,- € / 1 mesiac pre členskú obec 

RVC, vrátane DPH. 

2. Pri platbe za 12 mesiacov dopredu poskytuje poskytovateľ objednávateľovi zľavu vo 

výške 18,- € (dvojmesačná platba). 

3. V cene je zahrnuté zverejnenie v priemere 100 strán formátu A4 za jeden kalendárny 

mesiac t. z. 1.200 strán formátu A4 ročne. Za každých aj začatých ďalších 100 strán 

formátu A4 mesačne je príplatok vo výške 1,- € / mesačne. 

4. V prípade osobitnej technickej pomoci v sídle objednávateľa bude cena dohodnutá 

osobitne podľa rozsahu a obsahu technickej pomoci cez obchodného partnera 

poskytovateľa. 

5. Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu na základe poskytovateľom vystavenej faktúry, 

ktorej splatnosť bola dohodnutá na 7 dní od doručenia. 



6. Prvé fakturačné obdobie sa počíta od prvého dňa mesiaca v ktorom bola uzatvorená 

zmluva a v ktorom mohol Objednávateľ využívať služby Obecného portálu. 

 

Čl. V 

Ďalšie dohodnuté podmienky 

 

1. Za obsah a termín zverejnenia povinne zverejňovaných dokumentov v plnom rozsahu 

zodpovedá objednávateľ. Objednávateľ je povinný určiť zodpovednú osobu za plnenie 

zákonom stanovených povinnosti. 

2. Obchodné podmienky, ktorými si zmluvné strany podrobnejšie dohodli spoluprácu, práva 

a povinnosti sú uvedené v osobitných Obchodných podmienkach, ktoré tvoria 

nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy a obidve zmluvné strany s nimi bez výhrad súhlasia. 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú neodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o zmene 

právnych skutočností rozhodujúcich pre platnosť tejto zmluvy, ktoré nastali počas 

platnosti tejto zmluvy. 

 

Čl. VI 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva sa stáva platnou okamihom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 

2. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

3. Všetky zmeny obsahu tejto zmluvy sa musia vykonať v písomnej forme, inak sú neplatné 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že údaje uvedené v zmluve sú pravdivé, že si zmluvu 

prečítali, porozumeli jej obsahu a že ju uzatvárajú slobodne a vážne, čo na znak súhlasu 

potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

 

V Poprade dňa  30.03.2011 

 

 

 

 

 

                signed                                                                                 signed 

  ––––––––––––––––––––––                                              –––––––––––––––––––––– 

        za Poskytovateľa                                                                za Objednávateľa  



Príloha  Zmluvy o zriadení a prevádzkovaní  
internetového portálu (webového sídla) 

 

Obchodné podmienky 

pre používanie služby  

obecny-portal.sk 
   

Všeobecné ustanovenia a pojmy 
 1.     Svojou registráciou  na portáli obecny-portal.sk Objednávateľ vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými 
podmienkami a zároveň dáva súhlas so spracovaním svojich údajov a údajov ním oprávnených fyzických osôb 
Poskytovateľovi služby a spoločnosti ADALIA, s.r.o. (vrátane marketingového účelu spojeného s týmto 
projektom).. 

 2.     Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní služby medzi 
Objednávateľom a Poskytovateľom a sú určené najmä na rýchle a priame oboznámenie sa Objednávateľov a 
návštevníkov portálu s právami a povinnosťami pri využívaní portálu. 

  

Účel a predmet zmluvy 
 1.     Účelom uzatvorenia zmluvy a využívania portálu obecny-portal.sk je zverejňovanie dokumentov o 
dodávateľsko-odberateľských vzťahoch Objednávateľa (zmluvy, objednávky a faktúry) podľa všeobecne 
záväzných predpisov, najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k informáciám. 

 2.     Predmetom zmluvy sú podmienky používania, prevádzkovania a správy portálu obecny-portal.sk tak, aby 
bol naplnený účel zmluvy. 

  

Práva a povinnosti Objednávateľa 
1.     Objednávateľ má právo na využívanie služby obecny-portal.sk po registrácii a podpise zmluvy za 
predpokladu dodržiavania dohodnutých podmienok, všeobecne záväzných predpisov a dobrých mravov. 

2.     Objednávateľ má právo  vypovedať alebo odstúpiť od zmluvy v zmysle Zmluvy o zriadení a poskytovaní 
internetového portálu. 

3.     Po právoplatnom ukončení zmluvy bude Objednávateľovi zablokovaný aktívny prístup (možnosť 
zverejňovania ďalších dokumentov) na tomto internetový portáli, Údaje budú v systéme evidované po dobu 
stanovenú príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

4.     Objednávateľ je povinný uhradiť všetky poplatky za využité služby v zmysle Zmluvy o zriadení a poskytovaní 
internetového portálu. 

5.     Objednávateľ a ním oprávnené fyzické osoby sú povinné zvoliť si také prihlasovacie heslo aby nebolo 
jednoducho odvoditeľné z ich iných dostupných údajov. Tiež sú povinné svoje prihlasovacie údaje (prihlasovacie 
meno a heslo) udržiavať v tajnosti, ako aj zabezpečiť, aby sa k nim nedostala iná (nepovolaná) osoba. Najmä je 
zakázané poskytnúť svoje prihlasovacie údaje iným osobám ako je samotný Objednávateľ a ním poverená 
fyzická osoba. 

6.     Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby ním zverejňované a spravované údaje boli správne, pravdivé a aby 
ich obsah spĺňal podmienky všeobecne záväzných predpisov, najmä príslušné ustanovenia zákona o ochrane 
osobných údajov, zákona o slobodnom prístupe k informáciám, Občianskeho zákonníka a Obchodného 
zákonníka. 

7.     Objednávateľ je povinný v prípade podozrenia zneužitia prihlasovacích údajov bezodkladne zmeniť 
prihlasovacie heslo, zablokovať alebo zrušiť konkrétny prístup, prípadne prijať iné opatrenia vrátane požiadania 
Poskytovateľa o súčinnosť tak, aby bol znemožnený neoprávnený prístup k ním spravovaným údajom. 

  



Práva a povinnosti Poskytovateľa 
1.      Poskytovateľ umožní Objednávateľovi, ktorý sa registruje prostredníctvom registračného formulára na 
webovej stránke portálu, používanie tohto internetového portálu počas skúšobnej doby do nadobudnutia účinnosti 
zmluvy, najdlhšie však 14 dní odo dňa registrácie.  

2.     Poskytovateľ je povinný vynaložiť maximálne úsilie na zabezpečenie nepretržitej správnej funkčnosti a 
dostupnosti portálu obecny-portal.sk. 

3.     Poskytovateľ je povinný v primeranej lehote riešiť opodstatnené dotazy a pripomienky návštevníkov portálu a 
Objednávateľa, najmä v súvislosti s funkčnosťou portálu, zrozumiteľnosťou návodov, informácií vrátane týchto 
Obchodných podmienok. O riešení je Poskytovateľ povinný informovať Objednávateľa a verejnosť v lehote a 
spôsobom primeraným závažnosti problému a jeho riešenia, vrátane zmien návodov, informácií a týchto 
Obchodných podmienok. 

4.   Poskytovateľ je povinný umožniť Objednávateľovi v prípade jeho záujmu vystaviť si priamo v systéme 
obecného portálu Potvrdenie o zverejnení zmluvy v zmysle platných právnych predpisov 

5.     Poskytovateľ má v prípade neplnenia povinností zo strany Objednávateľa právo na odstúpenie od zmluvy 
podľa podmienok uvedených v zmluve. V prípade hrubého porušenia Obchodných podmienok alebo všeobecne 
záväzných predpisov (najmä znefunkčnenie alebo zneužitie portálu prípadne inej deštrukčnej činnosti so 
zámerom znefunkčniť portál alebo obmedziť jeho používanie) je Poskytovateľ oprávnený okamžite zablokovať 
prístup Objednávateľa k funkčnosti portálu a prestať zverejňovať dokumenty Objednávateľa. 

6.     Poskytovateľ má právo upraviť Obchodné podmienky a cenník a tieto je následne povinný zverejniť na 
dostupnom (obvyklom) mieste na stránkach služby. Pokračovaním v používaní služieb vyjadruje Objednávateľ 
svoj súhlas s novými Obchodnými podmienkami služby, čo deklaruje podpísaním Dodatku k zmluve. 

  

Dodacie podmienky 
1.     Služby sú poskytované on-line prostredníctvom siete Internet s prístupom cez počítač alebo iné zariadenie. 
Poskytovateľ služby vyvíja nepretržite maximálne úsilie, aby jeho servery boli prístupné prostredníctvom siete 
Internet a funkčné nepretržite a aby aplikácie fungovali podľa zverejnených popisov a v súlade so všeobecne 
záväznými predpismi. Poskytovateľ služby nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené 
neprístupnosťou alebo výpadkom siete Internet, mobilnej telekomunikačnej siete alebo ktoréhokoľvek počítača 
alebo aplikácie podieľajúcich sa na zabezpečení služby. Poskytovateľ služby vyvinie maximálne úsilie, aby 
akékoľvek chyby a problémy súvisiace s výpadkom siete Internet, nefunkčnosťou alebo chybnou funkčnosťou 
počítačov a aplikácií na strane Poskytovateľa boli odstránené v čo najkratšom čase a aby chybné alebo neúplné 
transakcie boli dokončené alebo opravené manuálne. 

2.     Poskytovateľ služby nezodpovedá za žiadne škody priame či nepriame, ktoré môžu Objednávateľovi alebo 
tretím osobám vzniknúť v súvislosti s používaním služieb obecny-portal.sk, najmä za nesprávne alebo 
oneskorené informácie o povinne zverejňovaných dokumentov. 

   

Reklamačné podmienky, hlásenia chýb a námetov 
1.     Nesprávnu funkčnosť systému alebo prevádzkové poruchy, ako chyby aplikácie a námety na jej zlepšenie 
môže Objednávateľ a návštevníci zaslať Poskytovateľovi služby vrátane všetkých relevantných podkladov a 
informácií. 

2.     Nefunkčnosť alebo chyby siete mobilného operátora alebo siete Internet môže Objednávateľ reklamovať u 
svojho poskytovateľa príslušnej služby. 

3.     Vzhľadom na on-line charakter služby reklamáciou nevzniká nárok na náhradu akejkoľvek škody priamej či 
nepriamej, ako ani na opakované poskytnutie príslušnej služby 

4.     Tieto Obchodné podmienky sú platné od 14.02.2011 a nadobúdajú účinnosť dňom podpisu Zmluvy 
o zriadení a prevádzkovaní internetového portálu. 

 

V Poprade dňa   30.03.2011 

 
 
 
                            signed                                                                                                   signed 
               –––––––––––––––––                                                                          ––––––––––––––––– 

                  za Poskytovateľa                                                                                 za Objednávateľa 


