
 

 

ZMLUVA O DIELO 

na prípravu a realizáciu prác uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka. 

1. Zmluvné strany 

 

1.1 Zhotoviteľ:    
Názov:               Dobraobec s.r.o. 
Sídlo:                 Švermova 1085/40, Sobrance 073 01 
Zastúpený:       Dominik Maskaľ – konateľ spoločnosti 
IČO:                    53539133 
DIČ:                    2121399104 
Zapísaný:           Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 50650/V 
Banka:               Slovenská sporiteľňa, a. s. 
Číslo účtu:         SK24 0900 0000 0051 7678 2192 
Telefón:              
E-mail:                
 
1.2 Objednávateľ:  
Názov:                Obec Krajná Bystrá 
Sídlo:                   Krajná Bystrá 82, 090 05 Krajná Poľana 
Zastúpený:        Ján Štefanco – starosta obce 
IČO:                     00330591 
DIČ:                     2020808691 
 

2. Predmet zmluvy 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, zhotoviť a poskytnúť systém SMS hlásnika pre mestá a obce od firmy 

Dobraobec s.r.o. 

 

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že za zhotovený systém riadne a včas zaplatí a poskytne zhotoviteľovi 

dojednané spolupôsobenie. 

 

2.3 Dodanie systému SMS hlásnika sa rozumie:  

 

• Poskytnutie systému pre možnosť rozosielania SMS správ 

• Poskytnutie dodatočnej webovej stránky ktorá slúži pre prihlásenie na SMS hlásnik 

• Systém obsahujúci možnosť nastavenia automatických SMS správ 

• Online zaškolenie vybranej osoby ktorá bude pracovať s SMS systémom 

• Poskytnutie neobmedzených SMS správ 

 

3. Čas plnenia 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2.1, 2.3 tejto zmluvy do 

14 dní od podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

 

 

 



 

 

6. Cena a platobné podmienky 

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za poskytnutie systému pre SMS hlásnik sa stanovuje paušálom na 

60€ (šesťdesiat eur) ročne.  

 

6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vystaví faktúru ročne vo výške dohodnutej ceny za prenájom 

stránky. 

 

6.3 Takto vystavenú faktúru sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi v lehote uvedenej na 

vystavenej faktúre zhotoviteľa. 

 

7. Zodpovednosť za vady, záruka 

7.1 Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za obsah zverejnený objednávateľom vrátane úkonov, ktoré 

objednávateľ vykoná pomocou systému SMS hlásnika. 

 

7.2 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. 

 

7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za závady, vzniknuté objednávateľovi, ak boli spôsobené nevhodným 

nastavením internetového prehliadača alebo nevhodným zaobchádzaním so systémom SMS hlásnika 

zo strany objednávateľa. 

 

8. Trvanie a ukončenie zmluvy 

8.1 Táto zmluva sa uzatvára na obdobie 12 (dvanásť) mesiacov odo dňa spustenia SMS hlásnika. 

 

8.2 Po uplynutí lehoty uvedenej tejto zmluvy sa zmluva predlžuje automaticky vždy o 12 kalendárnych 

mesiacov. 

 

8.3 Ktorákoľvek Zmluvná strana má právo túto Zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou s výpovednou 

dobou 2 mesiace, ktorá začína plynúť prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom je 

výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane. 

 

8.4 Zmluvné strany majú právo zrušiť zmluvu ak druhá strana hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce mu 

podľa tejto zmluvy. 

 

9. Záverečné ustanovenia 

9.1 Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou. 

 

9.2 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. 



 

 

 

9.3 Na predmet tejto zmluvy sa vzťahujú autorské práva zhotoviteľa. 

 

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

 

V Krajnej Bystrej, dňa 30.06.2022                  V Sobranciach, dňa 07.07.2022 

 

 

     

Objednávateľ                                                                                                     Zhotoviteľ 


