
                 CID: 166 120 000 

Zmluva o prepojení zverejňovania dokumentov z webového sídla na CUET 

slovensko.sk uzavretá podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník”) 

 

 

I. Zmluvné strany 

Obec Horná Seč 

Sídlo: Hlavná 19/16,  935 31 Dolná Seč 

IČO: 00587524 

DIČ: 2021223996   

IČ DPH: Nie je platcom 

Štatutárny orgán: Edita Moravská -  starostka 

E-mail pre komunikáciu: obec.hornasec@stonline.sk 

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s. IBAN: SK0956000000007103356001 

E-mail pre zasielanie faktúr: info@hornasec.sk   

Doména webového sídla: www.hornasec.sk 

 

(ďalej len „Objednávateľ”) 

a 

WEBY GROUP, s.r.o.,  

Sídlo: Nižovec 2a, 960 01 Zvolen 

IČO: 36 046 884 

DIČ: 2020069535 

IČ DPH:  SK2020069535  

 

Štatutárny orgán: Ing. Miloš Šablatúra, konateľ 

E-mail pre komunikáciu: cuet@webygroup.sk 

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Odd: Sro, vl. č.: 6957/S 

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.  IBAN: SK40 7500 0000 0040 0452 1039 

 

(ďalej len „Dodávateľ”; a spolu s Objednávateľom len „zmluvné strany”) 

 

 

uzatvárajú túto zmluvu 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=%C5%A0ablat%C3%BAra&MENO=Milo%C5%A1&SID=0&T=f0&R=0


II. Úvodné ustanovenia 

2.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodávateľ poskytuje služby pre Objednávateľa 

na prevádzku webového sídla pomocou redakčného systému WEBYportal na doméne 

špecifikovanej v čl. I a ďalších služieb. Pomocou redakčného systému si Objednávateľ 

spravuje obsah a zverejňovanie príslušných úradných dokumentov na webovom sídle. 

Zmluvné strany majú medzi sebou uzatvorenú Zmluvu o spracúvaní osobných 

údajov, predmetom ktorej je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán 

pri spracovaní osobných údajov, ktoré Objednávateľ poskytuje Dodávateľovi 

v súvislosti s prevádzkou webového sídla. 

2.2. Zmluvné strany za účelom rozšírenia vzájomnej spolupráce uzatvárajú túto zmluvu 

za podmienok uvedených v jej nasledujúcich článkoch. Zmluvné strany sa dohodli, že 

skončením poskytovania služieb redakčného systému WEBYportal od Dodávateľa 

alebo Zmluvy o spracovaní osobných údajov sa končí platnosť aj tejto zmluvy.  

 

III. Predmet zmluvy 

3.1. Predmetom tejto zmluvy je integrácia redakčného systému WEBYportal, na ktorom je 

prevádzkované webové sídlo objednávateľa  pomocou služby „CUET integračný 

konektor”  (ďalej len „Konektor”). Konektor zabezpečí  prepojenie zverejňovania 

úradných dokumentov (ďalej len dokumentov) z redakčného systému webového sídla 

podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov 

verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v 

znení neskorších predpisov na Centrálnu úradnú elektronickú tabuľu (ďalej len 

„CUET”)  na portál cuet.slovensko.sk, ktorý je spravovaný Národnou agentúrou pre 

sieťové a elektronické služby (ďalej len „NASES”).  

3.2. Prepojením zverejňovania úradných dokumentov z redakčného systému WEBYportal 

sa rozumie rozšírenie pôvodnej funkcionality zverejňovania dokumentov na webovom 

sídle, prostredníctvom na to určených modulov, o možnosť zverejnenia dokumentov 

z daných modulov na CUET. Rozšírenie v sebe zahŕňa správu dokumentov na CUET, 

ktorou sa rozumie najmä zverejnenie dokumentu na CUET, získanie odpovede na 

volanie CUET, poskytnutie zoznamu zverejnených dokumentov v admin sekcii 

redakčného systému WEBYportal. 

3.3. Dodávateľ bude po integrácii služieb Konektoru následne zabezpečovať sledovanie 

a implementáciu legislatívnych zmien súvisiacich so správou dokumentov na CUET, 

potrebnú komunikáciu s NASES, technickú podporu, zabezpečenie komunikácie medzi 

redakčným systémom WEBYportal a CUET. 

 

IV. Práva a povinnosti strán 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že integrácia a poskytnutie služieb Konektor podľa tejto 

Zmluvy sa uskutoční v nasledovných krokoch: 



4.1.1 Do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy prebehne začatie integrácie 

rozšírenia redakčného systému WEBYportal Dodávateľom a to poskytnutím 

Objednávateľovi dokumentácie potrebnej pre pripojenie Objednávateľa ako 

koncového konzumenta k CUET (dokumentácia pre NASES pre realizáciu 

napojenia redakčného systému WEBYportal k CUET). Podpora Objednávateľa 

pri integrácii vo vzťahu k NASES. 

4.1.2 Po splnení všetkých podmienok, podľa Dohody o integračnom zámere 

uzatvorenej medzi Dodávateľom a NASES, potrebných pre sprevádzkovanie 

komunikácie s Ústredným portálom verejnej správy (ďalej len „UPVS”) sa 

zaväzuje Dodávateľ aktivovať služby Konektor, a to najneskôr do 30 

pracovných dní od dodania podkladov vyžiadaných Dodávateľom od 

Objednávateľa. 

 

4.2 Dodávateľ ako konzument sa zaväzuje na svojej strane zabezpečiť postupy, procesy 

a technickú dokumentáciu vo vzťahu k ním poskytovaným službám voči 

Objednávateľovi ako koncovému konzumentovi tak, že budú dodržané všetky právne 

predpisy a normy vzťahujúce sa na bezpečnosť informačných systémov a ochranu 

osobných údajov.  

 

4.3 Dodávateľ ako konzument sa zaväzuje informovať Objednávateľa ako koncového 

konzumenta o relevantných náležitostiach, prípadných rizikách či už technicko-

formálnych, alebo právnych dôsledkoch vyplývajúcich, alebo súvisiacich 

s poskytovaním služieb redakčného systému WEBYportal v zmysle dohody 

o integračnom zámere uzatvorenej medzi Dodávateľom a NASES a taktiež z platnej 

legislatívy, ktorá sa vzťahuje k poskytovanej funkcionalite redakčného systému a 

správe dokumentov na CUET. 

 

4.4 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Dodávateľovi všetku súčinnosť potrebnú 

na plnenie povinností Dodávateľa podľa tejto zmluvy a tiež súčinnosť pri dodávaní 

potrebných dokumentov pre NASES (Dohoda o integračnom zámere, Plnomocenstvo, 

Žiadosť o vytvorenie technického účtu) podľa aktuálne platnej legislatívy, pravidiel 

definovaných NASES a správneho nastavenia elektronickej schránky. 

 

4.5 Zmluvné strany výslovne potvrdzujú, že Dodávateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú 

nefunkčnosť, ktorá je (1) dôsledkom zmien technických štandardov určených 

zo strany NASESu alebo (2) je akýmkoľvek spôsobom vyvolaná či spôsobená 

zo strany NASESu alebo technickej či softvérovej infraštruktúry prevádzkovanej 

NASESom a/alebo treťou stranou plniacou úlohy zverené NASESom. 

 

V. Cena a platobné podmienky  

5.1. Cena za rozšírenie redakčného systému o službu Konektor, jej integráciu, aktiváciu 

a nastavenie podľa tejto zmluvy  je 390,00 Eur bez DPH jednorazovo. K uvedenej 

sume bude pripočítaná príslušná sadzba DPH. Fakturácia sa uskutoční po spustení 

služby.  



5.2. Prevádzkový ročný poplatok za správu a prevádzku služby Konektor je v cene 

180,00 Eur bez DPH. K uvedenej sume bude pripočítaná príslušná sadzba DPH. 

Služba je fakturovaná raz ročne vopred. Prvá fakturácia za danú službu sa uskutoční 

k prvému dňu nasledujúceho mesiaca, po spustení služby.  

5.3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi za riadne a včas vykonané a odovzdané 

služby dohodnutú cenu.  

 

5.4. Objednávateľ uhradí faktúru na účet Dodávateľa v lehote splatnosti faktúry, ktorá sa 

dojednáva 14 dní od jej doručenia.  

 

VI. Záverečné ustanovenia 

6.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

6.2. Vzťahy zmluvných strán založené touto Zmluvou, ak ich táto Zmluva výslovne 

neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných 

platných právnych predpisov Slovenskej republiky.  
 

6.3. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pre každú Zmluvnú stranu 

po jednom vyhotovení. 

6.4. Obe strany môžu túto zmluvu vypovedať bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 

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

bola výpoveď zmluvy doručená druhej strane. 

6.5. Zmeny tejto zmluvy sa môžu uskutočniť výlučne formou písomných, očíslovaných 

dodatkov k tejto Zmluve, podpísaných oboma Zmluvnými stranami na tej istej listine. 

Zmeny uskutočnené inou formou sa považujú za neplatné a pre zmluvné strany nie 

sú záväzné. 

6.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli  

a na znak súhlasu s ňou ju podpísali.  

6.7. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa. 

 

V Pukanci , dňa 25.5.2020                        Vo Zvolene, dňa ......................                  

 Objednávateľ                Dodávateľ 

 

 

          Edita Moravská                            Ing. Miloš Šablatúra 

               starosta                                                                               konateľ 

 


