
AF2-8/2020 
 

Zmluva o dielo  
uzavretá v zmysle ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení platných predpisov 
 

Zmluvné strany: 
 1.  Objednávateľ: 

 
Múzeum mesta Bratislavy 
so sídlom Radničná ulica č. 1, 815 18  Bratislava 
IČO: 00 179 744 
DIČ: 2020801761 
Zriadené Zriaďovacou listinou Hl. mesta SR Bratislavy č. 746/2009, príspevková organizácia Hl. 
mesta SR Bratislavy. 
zastúpené:  PhDr. Peter Hyross, riaditeľ 
Zamestnanec oprávnený  
konať vo veciach realizácie zmluvy:  PhDr. Beáta Husová 
(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „zmluvná strana“)) 
 

a 
 

2.  Zhotoviteľ:   
eRuption, s.r.o. 
so sídlom Kalinčiakova 21, 831 04  Bratislava 
IČO: 47 072 008 
DIČ : 2023761652 
IČ-DPH: SK2023761652 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 
oddiel: Sro, vložka č. 88690/B 
zastúpená:  Jana Poničanová Žilavá, Dipl. Mgmt., konateľ 
  Mgr. Dana Páterová, konateľ 
Za spoločnosť koná konateľ samostatne tak, že k napísanému alebo 
Vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis 
Bankové spojenie:  
(ďalej len „Zhotoviteľ“ alebo „zmluvná strana!))  

 
(zhotoviteľ a objednávateľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“) 
 
 

 PREAMBULA 
• Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne 

a zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na 
plnenie zmluvných záväzkov. Zmluvné strany sú si vedomé, že následky vyplývajúce z tejto 
skutočnosti bude znášať strana, ktorá spôsobila zanedbanie. 

• Zhotoviteľ prehlasuje, že spĺňa podmienky a požiadavky v tejto zmluve stanovené a je oprávnený 
zmluvu uzatvoriť a riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté. 
 

Čl. I 
Predmet zmluvy o dielo 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas vytvoriť a zhotoviť pre objednávateľa a dodať mu dohodnuté dielo 
podľa podkladov, pokynov, inštrukcií a požiadaviek objednávateľa a objednávateľ sa zaväzuje 
zhotoviteľovi zaplatiť za dohodnuté dielo dohodnutú cenu. 

2. Dohodnutým dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie dielo špecifikované v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. 
Príloha č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. 
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3. Pod dohodnutým dielom sa rozumie vytvorenie funkčného návrhu webovej stránky objednávateľa  
s názvom www.muzeum.bratislava.sk a jej dodanie. Na vytvorenie webovej stránky sa použije softvér 
Drupal - Open Source CMS, v ktorom bude dielo plne funkčné. 

 
 

Čl. II 
Základné podmienky pre zmluvu o dielo 

1. Predmet plnenia 
1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vytvoriť, zhotoviť a dodať objednávateľovi dohodnuté dielo a objednávateľ 

sa zaväzuje dohodnutým spôsobom spolupôsobiť a zaplatiť zhotoviteľovi za riadne a včas 
zhotovené a dodané dielo cenu v dohodnutej výške. 
 

2. Vykonávanie diela 
2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady a nebezpečenstvo tak, aby bolo riadne 

zhotovené v dohodnutej lehote. 
2.2. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním 

objednávateľovi alebo objednávateľom určenej tretej osobe. 
 

3. Čas a miesto dodania 
3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi dodať dohodnuté dielo v dvoch čiastkových na seba 

nadväzujúcich etapách: 
1. etapa – plnenie bude prebiehať v termíne od podpisu tejto Zmluvy do 31.12.2020, 
2. etapa – plnenie bude prebiehať v termíne od 1.1.2021 do 30.6.2021. 

3.2. Povinnosť zhotoviteľa dodať objednávateľovi dohodnuté dielo je splnená tým, že objednávateľovi 
alebo objednávateľom určenej tretej osobe umožní s dohodnutým dielom nakladať (t.j. dielo 
prevziať) v dohodnutom mieste. 
 

4. Prevzatie dohodnutého diela 
4.1. Pri prevzatí dohodnutého diela je objednávateľ alebo objednávateľom písomne určená tretia osoba 

povinný/povinná dielo prezrieť. 
4.2. Odovzdanie a prevzatie každej etapy diela bude potvrdené preberacím protokolom, ktorým 

zmluvné strany potvrdia ukončenie všetkých prác súvisiacich s príslušnou etapou tvorby diela. 
4.3.  Nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávateľa vždy v čase, keď prevezme jednotlivú 

etapu diela. 
 

5. Práva a povinnosti zmluvných strán  
5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo bude riadne zhotovené, dokončené a dodané objednávateľovi bez 

vád v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. 
5.2. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri vykonávaní diela v súlade s pokynmi, ktoré mu boli uložené 

objednávateľom. 
5.3. Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosť, ku ktorej je zaviazaný touto zmluvou, s vynaložením 

odbornej starostlivosti tak, aby dosiahol hmotne zachytený výsledok činnosti určený v tejto zmluve 
v Prílohe č.1 k tejto zmluve. 

5.4. Vykonané dielo, ani časť predmetu diela podľa tejto zmluvy a Prílohy č.1 k tejto zmluve, nie je 
zhotoviteľ oprávnený poskytnúť iným osobám než objednávateľovi. 

5.5. Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie práva inej osoby z priemyselného alebo iného duševného 
vlastníctva v dôsledku porušenia predmetu diela, ak k tomuto porušeniu dôjde podľa slovenského 
právneho poriadku a zhotoviteľ o tom vedel v čase uzavretia zmluvy. 
 

6. Zodpovednosť za vady a záruka za akosť 
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6.1. Zhotoviteľ sa zaručuje, že dielo bude vyhotovené bez vád a nedostatkov a celkovo bude 
zodpovedať špecifikácii a podmienkam určeným objednávateľom. 

6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na 
diele na objednávateľa a za vady diela. 

6.3. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ 
vykoná dielo v rozpore s svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby 
zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom.  

6.4. Dielo má podstatné vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve 
a špecifikám určeným v Prílohe č.1 tejto zmluvy. 
Za podstatné vady diela sa nepovažujú vady týkajúce sa drobných nedostatkov fungovania diela, 
ktoré sa objavia počas prvých dvoch mesiacov odo dňa spustenia plnej prevádzky webu (napr. 
fungovanie prelinku, nezobrazenie obrázku a pod.). Drobné nedostatky sa zaväzuje Zhotoviteľ 
odstrániť v čo najkratšom možnom čase po ich identifikovaní a oznámení Objednávateľom. 

 
 

Čl. III. 
Cena diela a prevzatie diela 

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že za zhotovené, riadne a včas dodané dielo zaplatí zhotoviteľovi cenu za 
vykonanie jednotlivej etapy diela takto: 
- cenu diela za odovzdanie 1. etapy zmluvné strany dohodli vo výške 13.200,- EUR vrátane 

DPH, t.j. cena 1. etapy diela vo výške 11.000,- EUR bez DPH, 20% DPH vo výške 2.200,-
EUR; 

- cenu diela za odovzdanie 2. etapy zmluvné strany dohodli vo výške 10.800,- EUR vrátane 
DPH, t.j. cena 2. etapy diela vo výške 9.000,-EUR bez DPH, 20% DPH vo výške 1.800,-
EUR; 

- cena diela je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 o cenách v znení 
neskorších predpisov. 

2. Dohodnutá cena za jednotlivé etapy diela bude uhradená objednávateľom bezhotovostne na bankový 
účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy bezodkladne na základe vystavenej a doručenej 
faktúry a po protokolárnom dodaní jednotlivej časti diela na základe odsúhlaseného a zmluvnými 
stranami podpísaného preberacieho protokolu. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia. 
Zhotoviteľ má právo na vyplatenie ceny diela v čiastkových plneniach podľa zmluvnými stranami 
dohodnutého rozpisu prác, podľa Prílohy č. 1 k Zmluve o dielo – Špecifikácia diela. 

3. Dielo sa považuje za vytvorené ukončením všetkých prác súvisiacich s vytvorením diela v jednotlivej 
etape, vrátane ukončenia dvojtýždňovej testovacej prevádzky s následným nahratím funkčnej webovej 
stránky na subdoménu www.muzeum.bratislava.sk a odovzdaním administratívnych hesiel pre túto 
stránku s rozsahom cca 150 stránok (stránky s dokumentami, stránky s rozchodníkmi a stránky 
s textami). 
Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí okrem náležitostí podľa predchádzajúceho odseku 

ďalej obsahovať najmä: 
• názov diela, 
• predmet úhrady, 
• IČO zhotoviteľa, názov zhotoviteľa, IBAN, 
• vecne vykonané práce, 
• čiastku k úhrade spolu, 
• splatnosť faktúry. 

Uznanie faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa. 
4. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť na inú osobu 

akékoľvek pohľadávky, ktoré mu vzniknú podľa tejto zmluvy. 
5. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a 

informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona. 
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6. Dokumentácia poskytnutá zhotoviteľovi objednávateľom v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy 
zostáva vlastníctvom objednávateľa. 

7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, 
kvalitatívne, kvantitatívne a iné podmienky realizácie diela, a že disponuje technickým, materiálnym 
vybavením a personálnymi kapacitami, odbornými znalosťami, oprávneniami, povoleniami, ktoré sú 
potrebné k riadnemu vykonaniu diela a dielo vykoná odborne spôsobilými zamestnancami prípadne 
odborne spôsobilými tretími subjektmi. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že pokiaľ v súvislosti s plnením povinností podľa tejto zmluvy poskytli, alebo 
poskytnú osobné údaje fyzických osôb, zaväzujú sa s týmito osobnými údajmi nakladať a tieto osobné 
údaje spracovávať výlučne na účely plnenia povinností podľa tejto zmluvy a v súlade s príslušnými 
aktuálne platnými a účinnými právnymi prepismi o ochrane osobných údajov najmä v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica  95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).  

 
 

Čl. IV 
Doba trvania zmluvy a licencia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vytvoriť, vykonať a odovzdať dielo do 30.6.2021. 
2. Dielo musí spĺňať všetky náležitosti funkčného diela podľa Prílohy č.1 tejto zmluvy.  
3. Zhotoviteľ týmto udeľuje objednávateľovi v súlade s ust.§ 65 a nasl. Zákona č. 185/2015 Z.z. 
    autorského zákona licenciu na použitie diela. 
4. Licencia je udelená ako výhradná licencia, a to na neobmedzený čas a v neobmedzenom rozsahu. 
5. Odmena za udelenie licencie a iných práv podľa tohto článku je zahrnutá v Cene za dielo podľa  
   Článku III. Tejto zmluvy. 
                                                                              
                                                                              
                                                                              Čl. V 

Odstúpenie od zmluvy 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy, v prípade, ak druhá strana 

napriek dodatočne poskytnutej lehote nesplní záväzok vyplývajúci pre ňu zo zmluvy. 
2. Zhotoviteľovi prináleží náhrada nákladov iba za skutočne vykonané práce. 
3. Odstúpenie  nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane. 
4. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto Zmluvy,  okrem prípadov uvedených v odseku 1 tohto 

článku a podľa Článku II. odsek 6.4. tejto Zmluvy v prípade, ak sa dostane niektorá 
zmluvná strany do omeškania so splnením záväzku uvedeného v tejto Zmluve o viac ako 10 (desať) 
kalendárnych dní a/alebo, ak márne uplynie zmluvnou stranou dodatočne určená lehota na plnenie 
nesplneného záväzku.  

5. Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná. 
6. Akékoľvek písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresu tej ktorej zmluvnej strane uvedenej pri 

označení zmluvných strán v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená 
formou doručenky druhej zmluvnej strane. V prípade, ak sa doručovanú zásielku nepodarí riadne 
doručiť, považuje sa zásielka za doručenú v súlade s týmto článkom zmluvy. 

7. V prípade akejkoľvek zmeny adresy alebo kontaktných údajov určených na doručovanie písomností na 
základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy a 
kontaktných údajov bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu, v takomto prípade je 
pre doručovanie rozhodujúca nová adresa a nové kontaktné údaje riadne oznámené druhej zmluvnej 
strane. 

 
8. Za deň doručenia zásielky sa považuje deň 

a. v ktorom ju zmluvná strana, ktorej bola adresovaná odoprela prijať, 
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b. ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie na pošte alebo 
c. v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že “adresát sa odsťahoval”,  

“adresát je neznámy” alebo iná poznámka, ktorá podľa platného poštového poriadku znamená 
nedoručiteľnosť zásielky. 
 

 
Čl. VI 

Súčinnosť objednávateľa 
1. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi pri vytváraní diela náležitú súčinnosť. 

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi podklady, súčinnosť, pripomienky a schvaľovať 
zhotoviteľovi medzivýsledky jeho práce na vytvorení webstránky. Objednávateľ sa zaväzuje 
odsúhlasovať Zhotoviteľovi najneskôr do dvoch pracovných dní grafické návrhy, ktoré budú 
postupne zasielané Objednávateľovi mailom na mailovú adresu beata.husova@bratislava.sk 
zodpovednej osoby Objednávateľa. Objednávateľ určuje ako svoju zodpovednú osobu za 
odsúhlasovanie grafických návrhov zasielaných Zhotoviteľom pani PhDr. Husová Beáta. V prípade, 
ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s poskytnutím súčinnosti odsúhlasiť predložený grafický 
návrh, automaticky sa predlžuje doba dodania diela o príslušný počet dní omeškania Objednávateľa 
súvisiacich s odsúhlasovaním postupne zasielaných grafických návrhov. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať zhotoviteľovi náležitú súčinnosť tak, aby sa dosiahol účel zmluvy, 
najmä v primeranom čase reagovať na návrh zhotoviteľa, poskytovať potrebné materiály a informácie, 
včas pripomienkovať jeho návrhy, včas zapracovávať jeho pripomienky. Objednávateľ sa rovnako 
zaväzuje v čase tvorby diela nezasahovať zhotoviteľovi do riešenia technických aspektov diela. 

 
 

Čl. VII 
Mlčanlivosť a dôvernosť informácií 

Zmluvné strany sa zaväzujú nezverejňovať a neposkytovať tretím osobám žiadne informácie, ktoré získali 
v súvislosti s touto zmluvou, ktoré by mohli poškodiť jednu z nich alebo vzájomné vzťahy obidvoch strán. 
Všetky informácie, ktoré si navzájom poskytnú v súvislosti s plnením svojich záväzkov podľa tejto zmluvy 
a označia ich ako dôverné, neprezradia tretej osobe a ani ich nepoužijú v rozpore s ich účelom pre svoje 
potreby alebo pre potreby tretích osôb. Tento záväzok mlčanlivosti a utajenia platí i po skončení tejto 
zmluvy. 
 
 

Čl. VIII 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími 
dotknutými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia a nadobudnú platnosť 
dňom ich podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť prvým dňom po zverejnení 
na web stránke objednávateľa. 

3. V prípade, že je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné, zostávajú ostatné 
ustanovenia tejto zmluvy platné a účinné. Miesto neplatného ustanovenia sa použijú ustanovenia 
všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúce otázku vzájomného vzťahu zmluvných strán. 
Zmluvné strany sa potom zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného ustanovenia, ktoré svojím 
obsahom a povahou najlepšie zodpovedá zámeru neplatného ustanovenia. 

4. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, s platnosťou originálu, z ktorých jedno dostane 
objednávateľ jedno zhotoviteľ. 
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5. Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 211/2000, Z. z.o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). Zhotoviteľ berie 
na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť túto zmluvu, ako aj prípadné dodatky zmluvy  a 
faktúry vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy 
v plnom rozsahu. 

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa v zmysle 
ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších právnych predpisov. 

7. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že táto zmluva  vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, prejav tejto vôle 
je určitý a zrozumiteľný, zmluva nie je uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, s jej 
obsahom sa oboznámili, rozumejú mu a na znak súhlasu túto zmluvu vlastnoručne podpisujú. 

 
 
 
V Bratislave  dňa ................................. 2020       V Bratislave dňa 12. 10. 2020 
 
 
 
 
 
za Zhotoviteľa:         za  Objednávateľa: 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
eRuption, s.r.o.         Múzeum mesta Bratislavy 
zast.: Jana Poničanová Žilavá, Dipl. Mgmt. - konateľ     zast.: PhDr. Peter Hyross - riaditeľ 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
eRuption, s.r.o. 
zast.: Mgr. Dana Páterová - konateľ  
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PRÍLOHA č. 1 k ZMLUVE O DIELO 
 
 

ŠPECIFIKÁCIA DIELA   
webstránky www.muzeum.bratislava.sk 

 
 
 
1. etapa tvorby webstránky 
 
Časť 1. 
- Štruktúra a filozofia stránky 
- Grafika - vizuál pre Home Page, vizuál pre hlavné podstránky a špecifické podstránky časti O múzeu, 

grafické prvky 
- Programovanie - analýza, inštalácia, vytváranie typov obsahu, zapracovanie grafiky, nahratie textov 

časti: Home Page, O múzeu, programové úpravy textov 
- Spracovanie a úprava textov a prispôsobenie obsahu grafickému vizuálu (cca 20 stránok), doladenie 

textu a jazykové korekcie 
Cena: 4390,- € + DPH 

Časť 2. 
- Grafika pre responzívne zobrazenie pre mobilné zariadenia, prispôsobovanie grafiky pre 

programovanie 
- Programovanie - vytvorenie responzívneho dizajnu, zapracovanie grafiky a vytváranie typov obsahu 

časť Múzeá, rozpracovanie systému pre filtrácie a vyhľadávania, nahratie textov časť Múzeá, 
programové úpravy textov 

- Spracovanie textov a prispôsobenie obsahu grafickému vizuálu (cca 25 stránok), doladenie textu  
a jazykové korekcie 
Cena: 4020,- € + DPH  

Časť 3. 
- Programovanie štruktúry a databázy, aktualizáciu obsahu, finalizácia systému pre vyhľadávanie  

a filtrovanie informácií, nahratie textov, programové úpravy textov 
- Spracovanie textov a prispôsobenie obsahu grafickému vizuálu (cca 20 stránok, dokumenty, 

objednávky, zmluvy), doladenie textu a jazykové korekcie 
Cena: 2590,- € + DPH 

 
2. etapa tvorby webstránky 

 
Časť 1. 
- Programovanie – nastavenie SEO, nastavenie Goolge Analytics, nahratie textov, programové  

úpravy textov 
- Spracovanie textov a prispôsobenie obsahu grafickému vizuálu (cca 45 stránok), doladenie textu  

a jazykové korekcie 
Cena: 3700,- € + DPH 

Časť 2. 
- Programovanie – vytvorenie anglickej verzie definovanej časti stránok, nahratie textov, programové  

úpravy textov 
- Spracovanie textov a prispôsobenie obsahu grafickému vizuálu (cca 40 stránok), doladenie textu  

a jazykové korekcie 
Cena: 3200,- € + DPH 

Časť 3. 
- Programovanie – vytvorenie systému pre rozposielanie newslettrov 
- Finalizácia celého projektu 

Cena: 2100,- € + DPH 
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