
Zmluva o dielo
(§536 Obchodného zákonníka)

Zmluva o dielo
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

1. Zhotoviteľ:
Názov firmy: Real Fantasy s.r.o.
Adresa: MPČĽ 12, 97703  Brezno
IČO: 47369205 
Č. účtu: 5046729772/0900
Telefón: 0949 191 015
Email: rfs@realfantasystudio.com

2. Objednávateľ:
Meno objednávateľa:  Špeciálna základná škola
Sídlo: P. Mudroňa 46, 036 01 Martin
IČO: 36134252
Telefón: 0911413404 
Email: spzmt@martinet.sk 
Oprávnený konať v mene objednávateľa:  Peter Filip
(ďalej ako „objednávateľ“).

 I.
Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a 
že označenie zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy zodpovedá aktuálnemu stavu.

II.
Všeobecné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl. III 
tejto zmluvy.

2. Objednávateľ sa zaväzuje za ročnú administráciu webstránky zaplatiť vopred alebo do 14 
dní od podpisu zmluvy. 

III.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zabezpečiť administráciu webstránky 
spzmt.sk minimálne štyri krát za rok. Administrácia zahŕňa aktualizáciu CMS Wordpress, 
aktualizáciu modulov a na požiadanie pridanie objednávateľom dodaného textu alebo 
odstránenie textu, editáciu do 30 hyperlinkových odkazov, pridanie alebo odstránenie 
obrázkov alebo videí dodaných objednávateľom v rozsahu 10 webových podstránok s 
celkovým množstvom obrázkov a videí do 50 kusov.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí vhodné podmienky na riadne a včasné splnenie diela 
podľa tejto zmluvy.
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IV.
Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle 
čl. III tejto zmluvy s termínom začatia po vzájomnej dohode na dňa 4.6.2018

2. Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ viazaný pokynmi objednávateľa v rozsahu technických 
možností zariadenia.

3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú 
súčinnosť, ak objednávateľ neuhradil včas cenu za zhotovenie diela, alebo ak nebolo možné 
dielo uskutočniť pre zlé počasie alebo z dôvodu technických problémov.

V.
Povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre zhotoviteľa dostatočný priestor, ktorý je potrebný 
k vykonaniu diela.

2. Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať.

VI.
Povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa tejto zmluvy.

VII.
Cena diela

1. Cena za vykonanie diela zhotoviteľom je určená na základe vzájomnej dohody zmluvných 
strán 35 €. Zhotoviteľ nie je platcom DPH.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť cenu za vykonanie diela v prípade, že by nebolo možné z 
vážnych dôvodov dielo uskutočniť ani v náhradnom termíne, alebo by po vzájomnej 
písomnej dohode došlo k odstúpeniu od Zmluvy o dielo.

VIII.
Záručná doba

1. Záručná doba na dielo podľa tejto zmluvy je 24 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania 
alebo odoslania diela objednávateľovi.

2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené na strane objednávateľa.
3. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 30 dní

od ich písomného oznámenia objednávateľom.

IX.
Záverečné ustanovenia

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi.

2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a 
musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.

3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
4. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán 

2/3



obdrží jeden.
5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle 

sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Brezne, dňa 4.6.2018

…..............................................                                                                       ..................................
Anna Bartáková, Real Fantasy, s.r.o. – zhotoviteľ objednávateľ
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