
ZMLUVA O REALIZÁCII WEBOVEJ STRÁNKY 
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi 
 
 
 

Dodávateľom:   Lemon Lion, s.r.o. 
    1. mája 1264 / 9 
    020 01 Púchov 
    IČO:  44018312 
    v zastúpení: RNDr. Branislav Lipták, konateľ 
 
a 
 
Klientom:   Odborné učilište internátne  

    Hviezdoslavova 668 

    018 63 Ladce 

    IČO: 00162922 

    v zastúpení : PaedDr. Vladimír Hromek, riaditeľ  

 
(ďalej len ako „Dodávateľ“, resp. „Klient“; spoločne ako „zmluvné strany“) 
 

I. Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom zmluvy je vytvorenie grafického dizajnu, naprogramovanie webstránky 
www.ouiladce.sk, presun obsahu z terajších webstránok klienta, registrácia domény 
ouiladce.sk a prenájom priestoru na webhostingovom serveri dodávateľa. 
  

II. Práva a povinnosti Dodávateľa 
 

1. Dodávateľ je povinný realizovať webstránku podľa požiadaviek klienta v rámci cenovej 
ponuky v Dodatku č.1 k tejto zmluve. 

2. Dodávateľ je povinný po nasadení webstránky uskutočniť zaškolenie personálu klienta 
na administrovanie (napĺňanie) webstránky. 

3. Dodávateľ  zaregistruje doménu ouiladce.sk tak, že držiteľom domény bude klient. 
4. Dodávateľ zabezpečí vytvorenie emailových schránok v počte do maximálneho počtu 

uvedeného v Dodatku č.1.  
5. Dodávateľ zabezpečí vytvorenie administrátorského prístupu (meno a heslo) do stránky 

pre maximálne 5 osôb. 
6. Dodávateľ zabezpečí zrušenie, alebo vytvorenie nového administrátorského prístupu na 

webstránku do 48 hodín od písomnej požiadavky zástupcu klienta. 
7. Dodávateľ má právo na odmenu za práce vykonané pre klienta na základe tejto zmluvy. 
8. Dodávateľ má právo použiť referenciu na webovú stránku v rámci svojej propagácie na 

svojich webových stránkach, v iných propagačných materiáloch, a v komunikácii s 
klientmi. 



9. Dodávateľ má právo dočasne pozastaviť prístup klienta k emailovým kontám, pokiaľ 
budú zneužité klientom na rozposielanie emailov kvalifikovaných poštovými servermi 
ako spam (nevyžiadaná pošta), alebo zneužité treťou stranou (hackerom) na 
rozposielanie tohto druhu elektronickej pošty. 

10. Dodávateľ má právo pozastaviť zobrazovanie webstránky klienta na internete, pokiaľ jej 
obsah bude porušovať zákony Slovenskej republiky a to až do odstránenie tohto druhu 
obsahu. 
 

III. Práva a povinnosti Klienta 
 

1. Klient je povinný riadne a včas platiť faktúry vystavené dodávateľom na základe Dodatku 
č.1. 

2. Klient je povinný poskytnúť dodávateľovi potrebnú súčinnosť tak, aby dodávateľ bol 
schopný presunúť obsah terajšej webstránky, najmä prístupové údaje k obsahu terajšej 
webstránky, zdrojové texty, tabuľky a fotografie.  
 

IV. Odmena 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli na jednorazovej odmene definovanej v Dodatku č.1 a na 
ročných platbách definovaných v Dodatku č.1. Nárok na odmenu Dodávateľovi vzniká 
dňom vytvorenia a spustenia webstránky naplnenej obsahom podľa Dodatku č.1 

2. Dodávateľ v súvislosti s prijímaním odmeny vystaví na Klienta jednu faktúru na súčet 
jednorazových položiek V Dodatku č.1, a ďalšiu faktúru na položky v odstavci Ročné 
platby v Dodatku č.1. Ročná platba za webhosting začne plynúť dňom odovzdania 
webstránky do užívania. Ročná platba za doménu začne plynúť dňom registrácie 
domény na Klienta. Ročné platby sa budú fakturovať 1 mesiac pred uplynutím ročnej 
lehoty od dátumu vystavenia predchádzajúcej faktúry na ročné platby. Faktúry budú 
mať nastavenú splatnosť 14 dní od vystavenia. 

3. Klient je povinný najneskôr do 14 dní od vystavenia faktúry zaplatiť Dodávateľovi 
fakturovanú sumu na číslo účtu uvedené na príslušnej faktúre. 

4. Všetky uvedené sumy sú bez DPH. 
 

V. Temporálna platnosť zmluvy 
 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
2. Zmluvu môže ktorákoľvek zmluvná strana vypovedať aj bez udania dôvodu. Výpoveď zo 

zmluvy musí byť písomná. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým 
dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej 
zmluvnej strane. 
 

VI. Záverečné a prechodné ustanovenia 
 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve musia mať písomnú formu a 

musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami. 
3. V prípade, že sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, ostatné 

ustanovenia ostávajú v platnosti. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť neplatné 



ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude čo najlepšie zodpovedať 
predchádzajúcemu ustanoveniu. 

4. V oblastiach, kde to zmluva výslovne neupravuje, sa práva a povinnosti zmluvných strán 
spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi a 
všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti Lemon Lion, s.r.o., ktoré sú 
zverejnené na adrese http://www.lemonlion.sk/vop/. 

5. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch. Každá zmluvná strana dostane jeden 
exemplár. 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, a na znak 
súhlasu túto skutočnosť svojimi podpismi potvrdzujú. 
 

 
 
 
 
 
 
Dňa .................... v ....................... Dňa ....................  v ....................... 
 
 
 
 

........................................... 
Dodávateľ 

 
 
 
 

........................................... 
Klient 

 
 
  



DODATOK č. 1 
k Zmluve o realizácii webovej stránky www.ouiladce.sk 

 
uzavretej dňa ..................... medzi 
 
Dodávateľom:   Lemon Lion, s.r.o. 
    1. mája 1264 / 9 
    02001 Púchov 
    IČO:  44018312 
    v zastúpení: RNDr. Branislav Lipták, konateľ 
 
a 
 
Klientom:   Odborné učilište internátne  

    Hviezdoslavova 668 

    018 63 Ladce 

    IČO: 00162922 

    v zastúpení : PaedDr. Vladimír Hromek, riaditeľ  

 
(ďalej len ako „Dodávateľ“, resp. „Klient“; spoločne ako „zmluvné strany“) 

 

Zmluvné strany sa dohodli na realizácii nasledujúcej webovej stránky. 

 

 

Popis položiek podliehajúcich jednorazovej platbe 

 

Popis úkonov a rozsah prác: 

 

1) Vytvorenie grafického dizajnu  

vytvorenie grafického dizajnu webovej stránky v rámci rozsahu povoleného šablónou 

vytvorenou pre webstránku s administráciou a responzívnym dizajnom v systéme 

lioWEB. Súčasťou sú nasledovné moduly: 

 

 modul novinky 

 modul striedač obrázkov (slider) 

 

3) Programovanie webstránky: 

 naprogramovanie webstránky s klientom  schváleným dizajnom 

 naprogramovanie modulov špecifikovaných v bode 1 tohto dodatku 

 •    nasadenie webstránky na server dodávateľa s prístupom cez internet  

 

4) Naplnenie webstránky obsahom 



 stiahnutie obsahu z terajších webstránok Klienta 

 úprava štruktúry menu 

 naplnenie novej web webstránky obsahom z terajších webstránok do novej 

štruktúry menu 

 

Za položky 1 - 4 tohto dodatku patrí dodávateľovi odmena vo výške 552 eur s DPH. 

 

Popis položiek podliehajúcim ročnej platbe 

 

1)   Platba za doménu oiuladce.sk 

Dodávateľ zaregistruje doménu ouiladce.sk tak, aby držiteľom domény bol klient. 

Ročná platba za doménu je 23,52 eur s DPH. 

 

2)  Prenájom priestoru na serveri dodávateľa - webhosting: 

 prenájom priestoru na serveri dodávateľa v rozsahu 2,5 GB dát 

 zriadenie maximálne 30 ks jedinečných schránok elektronickej pošty 

 Ročná platba za webhosting je 46,80 eur s DPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dňa .................... v ....................... Dňa ....................  v .......................   

 

 

 

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

Dodávateľ 

 

 

 

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

Klient 

  

 

 


