
ZMLUVA O DIELO č. 4/2017/ZoD 

Uzatvorená v zmysle ustanovenia §536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení  

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

1.1      Objednávateľ:  Obec Košeca 

Sídlo: Hlavná 36/100, 018 64  Košeca 

Zastúpený: Mgr. Radomír Brtáň, starosta obce  

Osoby oprávnené konať 

vo veciach zmluvných : Mgr. Radomír Brtáň, starosta obce 

Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN:  SK 09 0200 0000 0030 0032 3372  

IČO: 00 317 390   

DIČ: 2020610922   

Tel.: +421 42 4468 023  

e-mail : starosta@koseca.sk 

(ďalej v texte zmluvy len ako „Objednávateľ“) 

 

 

1.2.    Zhotoviteľ:     MAER s.r.o. 

 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,  

 Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28268/R 

Sídlo: Piaristická 7414/44 

 911 01 Trenčín 

zastúpený: Stanislav Biroš, konateľ spoločnosti 

IČO: 47 178 515 

DIČ: 2023 781375 

Bankové spojenie :       Tatra banka, a.s. pobočka Trenčín 

IBAN:  SK5811000000002923916147 

Tel.: +421 944 500 254 

Fax: +421 32 6524 048 

e-mail : office@maer-management.com 

(ďalej v texte zmluvy len ako „Zhotoviteľ“) 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

2.1.    Predmetom zmluvy je vypracovanie  

 

2.1.1 Ortofoto/Multispektrál/T snímky katastrálneho územia obce Košeca o kvalite 

1px/5cm2.     Zadanie snímkovaného územia  3,19 km2 a tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy 



2.1.2 Ortofoto/Multispektrál/T snímky obecného cintorínu obce Košeca o kvalite 

1px/1cm2.     Zadanie snímkovaného územia  19887 m2 tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy 

2.1.3 Implementácia ortofotosnímky katastra obce Košeca (bod 2.1.1) do geografického 

informačného systému GISPLAN 

2.1.4 Vytvorenie vektorovej mapy obecného cintorína v  Košeci, na základe ortofotosnímky 

podľa bodu 2.1.2 

2.1.5 Dodávka aplikácie, implementácia vektorovej aj obrazovej snímky do geografického 

informačného systému GISPLAN – aplikácia cintoríny. 

2.1.6 Dodanie jednotného informačného systému GISPLAN, zabezpečenie a uvedenie IS do 

bezproblémového užívania, nastavenia užívateľských právomocí a stanovenie 

požadovanej verzie pre verejnosť – verejne prístupný portál. 

2.1.7 Zabezpečenie 12 mesačnej podpory systému. 

2.1.8 Dodanie statickej informačnej tabule vo vhodných rozmeroch.  

2.1.9 Vypracovanie sektorizácie cintorína  a očíslovanie hrobových miest. 

2.1.10 Vyhotovenie fotodokumentácie hrobových miest so zameraním na detailnejšiu 

fotodokumentáciu hrobových miest určených objednávateľom. 

2.1.11 Vykonanie zberu dát hrobových miest, digitalizácia nájomných zmlúv OCR modul 

ABBY a ich implementácia do GIS - cintoríny  

 

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje  vypracovať a dodať dielo  pri dodržaní všetkých platných predpisov, ktoré 

sa vzťahujú na dielo a to najmä: 

 Zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v platnom znení, 

 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákon v platnom znení, 

 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, 

 Zákona č. 185/2015 Z.z. autorský zákon v platnom znení.  

 

Článok III. 

Termín a miesto plnenia 

 

3.1.  Činnosti uvedené v bode 2.1 článku 2 tejto zmluvy vykoná Zhotoviteľ v termíne odo dňa 

podpisu obidvoma zmluvnými stranami nasledovne: 

 3.1.1 práce podľa článku II ods. 2.1.1 v lehote do 14 dní odo dňa povolenia príslušných orgánov 

(Ministerstvo obrany SR, Štátny letecký úrad a pod.). Zhotoviteľ môže lehotu predĺžiť 

o bezodkladný čas v prípade ak mu nedovoľujú poveternostné podmienky vykonať 

snímkovanie územia, resp. v prípade ak Objednávateľ neuzatvorí nalietavané územie pre 

verejnosť o čas, ktorý je nevyhnutný pre vykonanie prác. 

 3.1.2 práce podľa článku II ods. 2.1.2 v lehote do 30 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy 

 3.1.3 práce podľa článku II ods. 2.1.3 v lehote 30 dní odo dňa splnenia bodu  3.1.1. tejto 

Zmluvy 

 3.1.4 práce podľa článku II ods. 2.1.4 a 2.1.5 v lehote do 14 dní odo dňa splnenia bodu 2.1.2. 

Zmluvy  

 3.1.5 práce podľa článku 2.1.6 až 2.1.9 v lehote najneskôr 90 dní odo dňa podpisu tejto Zmluvy 

 3.1.6 práce podľa 2.1.10 a 2.1.11 Zmluvy v lehote do 120 dní odo dňa podpisu tejto Zmluvy 

  



 

3.2.  Podmienkou splnenia termínu je vzájomná súčinnosť zmluvných strán. 

 

3.3. Miestom dodania diela je sídlo objednávateľa. 

 

Článok IV. 

Cena za dielo, platobné podmienky 

 
4.1.  Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách 

v znení neskorších predpisov a zahŕňa kompletné vyhotovenie a dodanie predmetu zmluvy. 
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za dielo v lehotách a vo výškach stanovených touto 
Zmluvou, a to na základe vystavenej faktúry Zhotoviteľa.   

 
4.2.  Cena za jednotlivé plnenia práv podľa čl. 2 Zmluvy sú stanovené nasledovne: 
 

 Predmet prác / diela Cena v EUR 
bez DPH 

DPH 
20% 

Cena s DPH 

1 Ortofoto/Multispektrál/T snímky katastrálneho 
územia obce Košeca o kvalite 1px/5cm2 

2.800 560 3.360 

2 Ortofoto/Multispektrál/T snímky obecného 
cintorínu obce Košeca o kvalite 1px/1cm2 

1.000 200 1.200 

3 Implementácia dát do GIS 500 100 600 

4 Implementácia dát do GIS cintoríny (bez zberu dát) 500 100 600 

5 Mesačný poplatok GISplan                 40                 8                        
48 

6 Mesačný poplatok GIS – cintoríny                 35                 7                        
42  

7 Práve uvedené v čl. II, ods. 2.1.10 a 2.1.11 1,25 EUR/ bez DPH / 1 hrobové 
miesto 

 
 
4.3.  Faktúra za dielo podľa tejto Zmluvy v zmysle bodu 4.2. tohto článku bude účtovaná 

Objednávateľovi v zmysle platných právnych predpisov, a to najmä v zmysle zákona č. 
431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení. 

 
4.4.  Zmluvné strany sa dohodli, že všetky práce budú fakturované objednávateľovi až po splnení 

všetkých prác a odovzdaní diela do riadneho užívania Objednávateľovi. Podkladom pre 
fakturáciu  bude preberací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami. Splatnosť faktúry 
je 14 pracovných dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Prílohou faktúry bude podpísaný 
preberací protokol. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa prístupných ustanovení 
zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.  

 
4.5.   V cene sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa a tento nie je oprávnený akokoľvek, a to už ani 

pri objektívnom navýšení prác navýšiť cenu za dielo. Uvedené ustanovenie sa nevzťahuje, ak 
objednávateľ podstatne rozšíri rozsah diela o nové skutočnosti. 

 
4.6.  Pre dodávku informačného systému GISPLAN, jeho presnej špecifikácii, funkcionalite bude 

zmluvnými stranami podpísaná osobitná zmluva o poskytnutí technickej aplikácie (licenčné 
podmienky), ktorá bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy. Zmluva podľa tohto článku 
bude podpísaná obidvoma zmluvnými stranami v deň odovzdania aplikácie k jej používaniu 



a po komplexnom zaškolení zodpovedných pracovníkov. Zmluva nemôže určovať akékoľvek iné 
povinnosti nad rámec ustanovení tejto Zmluvy, a to najmä, nie však výlučne akékoľvek nové, 
resp. budúce záväzky týkajúce sa platieb Objednávateľa Zhotoviteľovi. 

 
Článok V. 

Povinnosti  zhotoviteľa 
 
5.1.  Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou  

a dodržiavať pritom všetky právne normy, ktoré sa viažu na činnosti uvedené v bode 2.1. 
článku 2 tejto zmluvy.  

 
5.2.  Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať  ako oprávnené tie osoby, ktoré určí objednávateľ písomne, 

vo forme oznámenia k tejto zmluve alebo osobám so štatútom oprávnenej osoby vyplývajúce 
zo zákona. Objednávateľ ako oprávnené osoby určí k práci s IS pracovníkov, ktorý budú 
odberne zaškolení podľa jeho uváženia a to formou písomného oznámenia. 

 
5.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať služby, práce a činnosti uvedené v predmete 

zmluvy a zaväzuje sa vykonať diela vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.   

 

5.4. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi všetky zmeny 

a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením tejto zmluvy, alebo sa akýmkoľvek 

spôsobom tejto zmluvy dotýkajú, alebo môžu dotýkať. Zmluvné strany následne bez 

zbytočného odkladu prerokujú ďalšie možnosti a spôsob plnenia tejto zmluvy.  

 
  
 

Článok VI. 
Povinnosti objednávateľa 

 
6.1.  Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť, písomné podklady 

a zoznam oprávnených osôb pre úspešné plnenie jednotlivých bodov tejto zmluvy.  
 
6.2.  Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú  cenu v  lehotách a  sumách 

stanovených touto Zmluvou. 
 

 
Článok VII. 

Spoločné ustanovenia 
 

7.1.  V prípade, že Zhotoviteľ nesplní dielo v lehotách a termínoch určených touto Zmluvou, má 
objednávateľ právo účtovať mu zmluvnú pokutu vo výške 0,05%  z ceny diela za každý deň 
omeškania. 

 
7.2.  Zodpovednosť za škodu a jej náhrada sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka platného 

v čase uzavretia tejto zmluvy. 
 
7.3  Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka 

platného v čase uzavretia tejto zmluvy. 
 



7.4.  Spory, ktoré vzniknú pri plnení tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú riešiť predovšetkým  
dohodou.  Na riešenie prípadných sporov je príslušný slovenský právny poriadok. 

 
7.5. Záručná doba na dielo je  12 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania diela a podpisu 

preberacieho protokolu. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ 
povinnosť bezodplatne odstrániť vady diela.  

 
7.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadné vady diela uplatní v záručnej dobe bezodkladne po jej 

zistení a to písomne u zhotoviteľa. V reklamácii budú popísané vady a spôsob, akým sa 
prejavujú. Záručná doba sa predlžuje o dobu uplatnenia reklamácie až po odstránenie 
reklamovaných vád diela.  

 
7.7. Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním riadne oznámenej vady do 10 pracovných dní po 

obdržaní reklamácie a uskutočniť odstránenie v čo najkratšom termíne , prípadne v termíne, na 
ktorom sa strany dohodnú.  

 
7.8. V prípade, ak zhotoviteľ nezačne počas záručnej doby s odstraňovaním vady v dohodnutom 

termíne a ani zmluvné strany sa nedohodnú inak, objednávateľ odstráni vadu prostredníctvom 
tretej osoby na náklady zhotoviteľa.  

 
 
 
 

Článok VIII. 
Záverečné ustanovenia 

 
8.1.  Zmluva bola uzatvorená na dobu určitú a to odo dňa jej podpísania oboma zmluvnými 

stranami, Zmluva sa stáva účinnou dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto Zmluvy na 
internetových stránkach objednávateľa. Zmluva je uzatvorená až do doby úplného splnenia 
záväzku dodávateľa, resp. jeho povinnosti poskytnúť plnenia podľa ustanovení tejto Zmluvy 
a to najmä, nie však výlučne plnenia uvedené v čl. II, bod 2.1, ods. 2.1.11 Zmluvy 

 
8.2. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodu, písomnou formou, pričom 

zmluva zaniká dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane. 
 

Zmluvu možno zrušiť aj výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany. Zmluvné strany si dohodli 
výpovednú lehotu 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení 
výpovede druhej zmluvnej strane.  
 
Zmluvu možno zrušiť aj písomnou dohodou zmluvných strán. 
 
V prípade, že objednávateľ odstúpi od zmluvy bez udania dôvodu, v takomto prípade je 
objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky náklady súvisiace s vykonaním diela ku dňu 
odstúpenia od zmluvy. Uvedené ustanovenia sa rovnako vzťahuje aj v prípade ukončenia 
zmluvy výpoveďou. Povinnosť uhradiť náklady podľa tohto ustanovenia neplatí v prípade, ak 
zhotoviteľ hrubo porušuje povinnosti mu vyplývajúce z tejto zmluvy.  

 
8.3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy iba v tom prípade, ak objednávateľ hrubo porušuje 

ustanovenia tejto zmluvy. Za hrubé porušenie sa považuje najmä neoprávnený vstup do 
zdrojových kódov licencovaných programov, jeho poskytnutie k užívaniu neoprávneným 
osobám, alebo omeškanie sa so splatnosťou faktúr viac ako štyri kalendárne mesiace. 

 



 
8.4.  Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti či iné zásielky, doručované ktoroukoľvek 

zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane sa doručujú osobne, doporučene poštou alebo 

kuriérskou službou, a to na adresu, uvedenú v Článku I. zmluvy. Akákoľvek zmena 

korešpondenčnej adresy sa medzi zmluvnými stranami oznamuje bezodkladne po vzniku 

takejto zmeny.  

8.5. Akákoľvek zásielka, resp. písomnosť, zasielaná druhej zmluvnej strane sa považuje za riadne 

a platne doručenú dňom prevzatia zásielky, resp. písomnosti zmluvnou stranou. V prípade 

doporučeného doručovania poštou, ak zmluvná strana odmietne zásielku, resp. písomnosť 

prevziať, považuje sa za doručenú dňom odopretia prevzatia zásielky, resp. písomnosti touto 

zmluvnou stranou. V prípade bezvýsledného doručovania sa zásielka, resp. písomnosť považuje 

za doručenú tretím dňom odo dňa odoslania zásielky, resp. písomnosti zmluvnou stranou, ak 

sa nepreukáže skorší dátum doručenia. Osobné doručovanie, ako aj doručovanie kuriérskou 

službou sa riadi obdobne. 

8.6. Pokiaľ ktorékoľvek ustanovenie zmluvy alebo jeho časť je alebo sa stane neplatným či 
nevynútiteľným rozhodnutím súdu či iného orgánu, nebude mať táto neplatnosť alebo 
nevynútiteľnosť  vplyv na platnosť či vynútiteľnosť  ostatných ustanovení zmluvy alebo jej častí, 
pokiaľ nevyplýva priamo z obsahu zmluvy, že toto ustanovenie alebo jeho časť nemožno 
oddeliť od ďalších obsahov. V prípade vyššie uvedenom sa zmluvné strany zaväzujú neúčinné a 
neplatné ustanovenie nahradiť novým ustanovením, ktoré je svojim účelom a hospodárskym 
významom čo najbližšie k ustanoveniu zmluvy, ktoré má byť nahradené. Zároveň platí, že 
označenia jednotlivých článkov tejto zmluvy slúžia iba na uľahčenie orientácie v zmluvných 
ustanoveniach a nie sú spôsobilé vplývať na výklad zmluvných ustanovení 

 
8.7.  Zmluva je vyhotovená v  troch (3) vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží dve (2) 

vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie . 
 
8.8.  Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvne porozumeli a že táto zmluva bola uzavretá slobodne, 

vážne a nezvýhodňuje žiadnu zo zmluvných strán na znak čoho pripájajú k nej svoje podpisy. 
 
 
 

Zhotoviteľ 
V Košeci dňa 07.06.2017 

Objednávateľ 
V Košeci dňa 07.06.2017 

 
 
 
 
 
............................................... 
Stanislav Biroš 
konateľ spoločnosti 

 
 
 
 
 
        ...................................................... 
             Mgr. Radomír Brtáň 
             starosta obce Košeca 

 
 


