
Obec Poproč
V

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
sp. zn.: OcU-I-344/2019
č. záznamu: 344/2019- 001

Zápis v sp is e
V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom príshipe k

mformáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií ) v znení
neskorŠích predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproc zverejnila dňa
2.7.2019 na webovom sídle obce Poproč:

f_

zmluvu,sp.zn.: OcÚ-I-344/2019

uzatvorenú: 30.6.2019

účinnúod: 3.7.2019

zmluvné strany:

l./ Obec Poproí
v

Skolská 2, 044 24 Poproč
zastúpená Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou, starostkou obce

a

2., TOPSET Solutíons s.r.o.

Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
zastúpená Ing. Jánom Vlčekom, konateľom

Predmet zmluvy:

verifikácia a aktualizácia pasportizácie cintorína

VPoproči, dňa 2.7.2019

Eva Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovanim

pozn.: zmluva odovzdaná starostkou obce na zverejnenie dňa 2.7.2019
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ZMLUVA O DIELO
na

VERIFIKÁCIU A AKTUALIZÁCIU PASPORTIZÁCIE CINTORÍNOV
(ďalej len "Zmluvaw)

zm{uvaJeuzay^tí vzmys^0bcňodnéhozákonníkač. 513/1991 Zb. a podľa
Zákona o cenách č. 18/1996 Zz. v znení neskoi-škh predpisov

y<

^s{^lrl^uy^fh?t?vít^ľ?: ÍS 19^SPjS7mgl
čísfo Zmluvy objednávateľa'. ^^Mf

' ""7
a*'Článokl

Zmluvné strany

Zhotoviteľ

Organizácia TOPSET Solutions s.r.o.
Adresa Hollého 2366/25B, 900 31 STUPAVA

Vzastúpení ls.tľ?i?ľ fŕSiSixn?' .!?nylľkŕ Ing" Rastislav vlček/ konatelia
/

Bank. spoj. Slovenská sporiterňa a.s., Bratislava
IBAN SK64 0900 0000 0050 3590 7887y

IČO 46919805
y

DIČ 2023645162
w

ICDPH SK2023645162
Regístrácia OR Okresného súdu Bratislava I

Odd.: s.r.o, Vložka č.: 85599/B
te/. 02/65 459 256
email obchod@topset.sk

(ďalej len "Zhotoviteľw)

Objednávateľ

Organizácia Obec Poproc
vAdresa Obecný úrad, Školská 2, 044 24 Poproč

Vzastúpení statutárnyzástupca: Ing. Iveta Komorová Hiľovská/ sterostka
Bank. spoj. Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK07 5600 0000 0004 0477:OG01v

IČO 00324639
'V

DIC 2020746189.
9f

ICDPH neplatiteľ DPH
teU 055/4668171s

email Dodatelnacapoproc.sk

(ďalej len "Objednávater')
v /

Článokl

Predmet Zmluvy

pľedmetom zmluvy_sú Prsvď apovinnosti Zhotovfteľa a Objednávateľa, ktoré obom zmluvným stranám

^^3^^tew^n^ú^eow^^^^^f3c^erw^^/f3^^^r^^ ác^fg^to^e^5^/'3^'
Zhotovíteľovi za práce, sfužby a programy dohodnutú odmenu.

i:>obet^ajt,e^,\ad>ií>lstrativa\poptoc\obe ^,iiinlsisSralh-i,Vsl6!9-OS~M,nsl - p0f>w - zmimo o dWo nn lurj/iíocm a aklaali.._doc



/ 1Í
b-4

Zmiuva o diefo na pasportizádu antorínov, verziaz 18.01.2018_rev06 2/8

1^Zhotovfteľ sa zaväzuje:
I

Vyhotoviť účelovú mapu dntorína Obce Poproč vspráve Objednávateľa s vykreslením obyodu cintorína2.1 /

c,_^nl^\^_O^L^?^T^^T^^a>h<r^^h^T^t^^?^
niektorých vyznačnýchorientačnychprvkovvoformebodov^
^^.^f-'.Í^'ľ ^:^^?^^ .^^?.^^rtn^^^^Yi^^ni^^^l^^r^^^!'^c^^l^^^^^!^^^^^^Í^^l^^^^lfh^n^^^l^^n^^^i^^^
Zhotoviteľ digitálny a analógový sítuačný polohopis. Výsledkom bude digitálna vektorová mapa na CD
atebo DVD (a po inštaládi aj v počrtači) a papierová mapa z plotera. Mapa bude vyhotovená
zariadeníami a technológiami podľa vlastného uváženia zhotoviteľa s prihlíadnutím na terénne pomery /

zalesnenie, prístupnosť, presnosť a pod.

Cefkový pocet hrobových miest podľa posledného zamerania:
Cintorín Poproč cca 1175 hr. miest.

Pozn.l: Hmbové miesto (jednohrob, dvojhrob tro}hrob)je defínované ako objekt pozostávajúd buď z jedného, alebo
niekoľkých hrobov usporíadaných vedľa seba aiebo nad sebou.

Pozn.2..NieUorivyznacnéorienh^^volo^eWy^p^c^júc^^^gecdtí^
'situáde polohopisu a vfastného uváženia. Nemusia byť' zamerané všetky prvky vyskytujúce sa na dntoríne
najmä äromy a zahustená výsadba.

Pozn.3: Uvedený poceŕ hrobových miestje údaj zistený prí posfednom meranf. Presný pooet hrobových miest bude
zistenýpo verífíkádi.

b) Celková plocha dntorína podľa posiedného zamerania :
2Cintorín Poproč cca 10 432 m.

Pozn.4: Pfocha cintorína bude verífíkovaná

2.2 Podľa požiadaviek Objednávateľa naprojektovať do účelovej mapy cintorína hroby a hrobové miesta
a očíslovať ich.

2.3 Zosnímať fotografie náhrobkov s rozlľsením min. Z MP na hroboch, ktoré pribudli, atebo boll zmeneneod
posledného zamerania. Vytvoriť z nových fotografií náhrobkov databázu súborov digitálnych fotografií so
špecifíckými názvamisuborov podra ich pnradenia kjednotl^^ bude
databáza súborov fotografíí na DVD a po inštalácii aj v programe WinCTTY CintorínR v počítači t

Presnýpočet fótografíí bude stanovený až po verífíkácii cintorfnov,
2.4 Zverejniť na internetovom portáli www.cintoriny.sk verifíkovanú digitálnu mapu cintorína, základné údaje

o hroboch a hrobových miestach/ údaje o zomrelých z náhrobkov a verifíkované fotografíe náhrobkov
s položkami:

titul/ meno/ priezvisko a rodné prtezvisko zomrelého,.

- -dátu@y narodenía/ úmrtia a uloženia, miesto narodenia/ míes.to ún^ja/
v

spôsób uloženia/.

Číslo fírobového miesta/<

typ a špecifíkácia hrobu/.

počet urien v hrobe/.

predchádzajúce číslo hrobu/.

dátum uloženia posledného zomrelého do hrobu,.

rozmery hrobu.

PoznJ'. Zvercjnené budú aktuáine údaje z databáz ^pmgramu WinOTY antorírP zpočftača Objednávatďa, ktoré
nemusia vždy obsahovsť všetky uvedené polozky.

2.5 Vytvoriť grafický návrh orientačnej mapy so zoznamom zomrelých a dodať ju Objednávateľovi_vo forme
samostatnej samolepiacej fólie ORAJET alebo fólií ORA3ET kašírovanej na materiál Dibond hr. 3 mm pre
účely jej zverejnenia vo vitríne na cintoríne.

2.6 Doručiť podľa dohody buď osobne alebo verejným prepravcom Objednávateľoví papierovú mapu
cintorína/orientačnú mapu cintorína na fólii kašírovanej na Dibond/ digitálnu mapu cintorína na vhodných
nosíčoch a databázu fotografíí s návodom na inštalovanie do programu VVinCHY CintorínR

t:\Acsji c^a^l>lstrattT}e°l>mc'abtl^aliH<l"lslral'r'''UIW9~06~07'HS1 ~ P°Plve . T/"T ° '*'/° "" wlfliTi> a iä3>alt.._dw:
4-
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2.7 Nainštalovať do programu WinCnY CintorínR fotografíe náhrobkov a digitálnu mapu cintorína a zaškoliť
obsluhu.

Objednávateľ 'sa zaväzuje:

2.8 Dať Zhotoviteľovi kdispozícii relevantné podklady nevyhnutné pre vykonanie diela (najmä podklady
k číslovaniu hrobových miest) a poskytnúť dojednanú súännosť.

2.9 Prevziať objednané a riadne vykonané dielo a programy v dohodnutých termínoch a miestach plnenia.

2.10 Zaplatiť Zhotoviteľovi za vykonané dielo.

v

Článok3
Termíny plnenia

3.1. Práce v zmysle znenia čl.2 Predmet Zmluvy vykoná Zhotoviteľ do termínu 6 mesiacov od uzavretía zmluvy.
V prípade dlhodobejšieho nepriaznivého počasía alebo vyššej moci (trvalé dažde a sneženie, snehová
pokrývka nad 5 cm, denná teplota pod 8°C, dlhodobý výpadok signálu GPS a pod.) môžu zmluvné strany
po obojstrannej písomnej dohode termín plnenia Zmluvy upravíť.

3.2 Objednávateľ buď dohodne číslovanie hrobových miest pri konzultácii s geodetom (pred alebo počas
merania aktuálneho cintorína), alebo po dodaní mapy s neočfslovanými hrobovými miestami očísluje

Í"!
hrobové miesta sám. Termín plnenia ZmÍuvy uvedený vods. 3.1 sa predlži o dobu číslovania mapy
u Objednávatera, najviac však odobu 60 dní. Na základe dohodnutého číslovania Zhotoviteľ vytvorí
origináfnu papierovú mapu/ digitálnu mapu a orientačnú mapu s číslami hrobov.

3.3 Ak Objednávateľ neočísluje mapu ani do 60 dní od jej prevzatia, Zhotoviteľ ju oásluje podľa vlastného
uváženia sám a s takto oČíslovanou mapou bude pokraá)vať v pasportizácii cintorína a dohotovení celého
diela. Objednávateľ vyhlasuje, že s takýmto postupom súhlasí/ umožní Zhotoviteľovi naďalej pokraČovať
v zhotovení diela podľa Zmluvy a že uvedený postup nebude dôvodom na odstúpenie od Zmfuvy alebo
prekážkou pri odovzdaní a prevzatí celého diela a zaplatení dohodnutej sumy celé dielo podľa tejto Zmluvy.

3.4 Termín inštalácie databázy a mapy bude stanovený dohodou oboch zmluvných strán/ najneskoršie však do
14 dní od uplatnenia požiadavky Objednávateľom,

v

Článok4
Dodade podmienky

4.1 Zhotoviteľ dodá, poskytne alebo zverejní v termíne podľa Čl. 3 Objednávateľovi:
digitálnu mapu cintorína vo vhodnom formáte pre program VVinCTTY CintorínR na inštalačnom CD.

alebo DVD programu VVinCTPŕ CintprínR v sämostatnom adresári/
databázu fotografíí náhrobkov na samostatňôhn DVD, prípadne vsamostatnom adresári na inštalačnom=;.

CD alebo DVD programu VVinCTTY CintorínR;
očíslovaný papierový výkres cintorína vo vhodnej mierke v dvoch vyhotoveniach do formátu AO/.

jedno vyhotovenie orientačnej mapy cintoŕína so zoznamom zomrelých na samolepiacej fólii ORAJET.

kašírovanej na dosku Dibond do vitríny,
aktuálne údaje o zomrelých z dntorína na portáli www.cintoriny.sk v rozsahu podľa ods. 2.4..

4.2 Záväzok Zhotoviteľa dodať objednané práce bude splnený dňom potvrdenia dodacieho listu/ potvrdenia
faktúry alebo protokolu o odovzdaní a prevzatí diela Objednávateľom, alebo zaplatením faktúry.

4.3 Zhotoviteľ bude Objednávaterovi poskytovať po odovzdaní diela bezplatné telefonické konzultácie po dobu
12 mesiacov od odovzdania diela.

z:\obcc_fi_iHfs!a^adminísÍiwflva\fmprcK'>sibvc>w/ifiítiislŕafíva\Iz20l9-eó-Ô7fítgJ -poproŕ- zMÍifvaffíííeIonaveFÍfitaí:íua i/:ítíaíl.._.íifíC
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^y /ČlánokS vf
'^.

Cena za dielo

5.1 Celková zmluvná cena za dielo je stanovená dohodou v zmysle Zák. 18/1996 Z.z. v znení neskorsfch
predpisov a pozostáva z cien za:

a) verifíkáciu a aktualizáciu pasportizácie cintorína (vyhotovenie účelovej mapy cintorína/ zber fotografíí
náhrobkov a ich spracovanie a zverejnenie na internetovom portáli ...) v zmysle znenia ods. 2.1 - 2.4
Zmluvy/

b) orientačnú mapu dntorína so zoznamom zomrelých na samolepiacej fólii ORAJET kašírovanej na Dibond
v zmysle znenia ods. 2.5,

c) ínštaláciu, školenie a dopravu v zmysle znenia ods. 2.6, 2.7.

5.2 Cena za práce a služby vzmysle znenia ods. 5.1 písm. a)/ t.j. za verifíkáciu a aktualizádu pasportízácie
cintorína a ostatné práce a služby je stanovená alternatívne ako súčin jednotkovej ceny za spracovanie
jedného hrobového miesta a:

a) skutočného počtu spracovaných (meraných a projektovaných) hrobových miest pasportizovaného
dntorína/ ak bude skutoČný počet spracovaných hrobových miest vyšŠÍ ako bol zistený počet podľa
poslednej pasportizácie.

b) zisteného počtu hrobových miest cintorína podľa poslednej pasportizácie/ ak bude skutočný počet
spracovaných (meraných a projektovaných) hrobových miest nižšf ako bol zistený počet hrobových
miest podľa poslednej pasportízácie.

Jednotková cena je 1,00  /spracované (zistené) hrobové miesto bez DPH (l/20 sDPH)

5.3 Cena za vytvorenie a grafícké spracovanie orientačnej mapy v zmysle znenia ods.5.1 písm.b)

5.3.1 Cena za vytvorenie a grafické spracovanie orientačnej mapy so zoznamom (alebo bez)
zomrelých a tíač mapy dntorína na samolepiacu fóliu ORAJET buď samostatne na jeden hárok
bez zoznamu zomrelých (väčšie cintDríny)/ alebo na jeden hárok spolu so zoznamom zomrelých
(menŠie cintoríny)
Cena 170,00  /ks bez DPH (204/00  /ks s DPH) pre formát AO

5.3.2 Cena za vytvorenie a grafícké spracovanie zoznamu zomrelých a tlač na samostatné hárky
samolepíacej tólie ORA3ET
Cena 100/00  /ks bez DPH (120/00  /ks s DPH) pre formát AO

5.3.3 Cena za kašírovanie fólií na podklad spolu s materiálom Dibond hr. 3 mm
Cena 55,00  /ks bez DPH (66,00  /ks s DPH) pre formát AO

Pozn.l: Cefkový pooet- hšrkov samdepiadch fólif pre jeden dntorín (oríentačná mg^ä dntorína na jednom
samostatnoírrhárku pfus zoznamy zomrelých na ďalsích hárkoch^ alebo oríentaeňá mapa ántorína spo!u
so zoznamom zomreiých najednom hárku aprípadne zoznamy ostatných zomrdých na ďafšfch hárkoch)
j'e záv'islý od poctu zomrelých na dntoríne a veľkostí mapy dntorína. Dobrá čitateľnosť zoznamov mien
zomrefých a ďalšfch príradených údajov kzommfým prí ich zobrazení spoiu smapou na Jednom výf(rese
AO je prí príememej veľkosti dntonna {iffíitovaná rozsahom cca 1 000 údajov s_menami zomrelých spofu
s ostatnými poíožkami. Na jednotfivých hárkoch formštu AO fen so zoznamami zomref/c/i možno
umiestniťcca 2 000 údajov s menami zomreiých s ostatnými pofožkami.

Pozn.2: FóÍiu možno nalepiť 'pn'amo do ľubovoľnej exteríérovej afebo mteríérovej vitríny, afebo kašírovaťna nosnú
podkfadovú dosku z Dlbondu, ktorej rozmery a maten'ál umožňujú na!epenie samofepiacej fólie ORÄJET.

Pozn.3: Prí väčšfch cintorínoch sa dá presný počet hárkov onentačných máp a hárkov so zoznamami zomrefých
stanoviťaž po ukončenf pasportizáa'e dntorínov, vykreslení máp a rozhodnutf objednavsteľa o veľkosti
grafíckého zobrazenia dntonnov a ve/'kost/ písma zoznamov zomreiych.

Pozn.4: Äk budú hárky s oríentacnou mapou cintonna alebo so zoznamom zomrefých väčšie ako formátÄO, cena za
ich grafícký návrh a zhotovenie pn'p. kašfrovanie sa vypočíba alikvótne príamou úmerou u ceny za hárok
AO.

5.4 Cena za inštaládu, Školenie a dopravu na mieste u Objednávateľa v zmysle znenia ods.5.1 písm.c)
Cena 40   bez DPH/hod. (48/00   s DPH/hod.)

V^íbce_a_mcslo\ínfminíslrvliva'^nipFpc^íbec>íufmínIsíf-atitw\Í320iy-Oó-0?wgI - fJňptvc - smíuva o die/ff na venfikeKÍv a akttKiíi.._.doc



.fs
7. ^
>;3> -T

f ..<

Zmiuva o die!o na pasportizadu antorínov, verziaz 18.01.2018_rev06 5/8

5.5 Predbežná kalkulácia celkovej ceny za verifíkádu a aktualizáciu pasportizácie dntorína a zber fotografií z
náhrobkov vychádza z počtu zistených hrobových miest podľa poslednej pasportizácie. Po ukončení diela
bude faktúrovaná cena podľa nižšie uvedeného písm. a) v zmysle znenía ods. 5.2. Nadobúdacie ceny za
orientačné mapy sú stanovené v zmysle znenia ods. 5.3:

a) Pasportízácia cintorína podľa ods. 5.2 1175 hr. miest á 1,00   1 175,00  
b) Orientačná mapa na ORAJET min. formát AO podľa 5.3.1 IxAO á 170,00  170,00  
c) Zoznam zomr. na ORAJFT min. formát AO podľa 5.3.2 IxAO á 100,00  100,00  
d) Kašírovanie ORAJET na Dibond 3 mm min. formát AO 2xAO á 55,00  110,00  
e) Inštalácia a školenie podľa ods. 5.4 cca 2 hod. á 40,00  80,00  

Suma celkom bez DPH 1 635,00  
Suma cdkom s DPH 1 962,00  

V celkovej cene podľa ods. 5.5 je zahrnuté:

vyhotovenie aktualizovanej účelovej mapy cintorína so zakreslenými hrobovými miestami, hrobmi,
obvodom cíntorína, chodníkov/ budov, orientačné zakreslenie niektorých solitérov, význačných prvkov.
Spevnené hroby, nespevnené hroby, urny, viachroby a projektované hrobové miesta budú znázornené
na mape grafíckými symbolmi podľa zavedeného systému Zhotoviteľa,
pripojenie cintorína do súradnicového systému JTSK,.

číslovanie hrobov a hrobových miest, rozdelenie hrobov a hrobových miest do sektorov/.

projektovanie hrobov a hrobových miest,.

ostatné náklady geodetov (geodet, cestovné náklady, výpočty, spracovanie meraní)/.

zber fotografií z náhrobkov z novo zameraných a zmenených hrobových miest a vytvorenie databáz.

fotografíí do programu WinCTTŕ CintorínR a zmenšených fotografíí na portál www.cintoriny.sk,
ostatné náklady pri zbere fotografií,.

import dát, databáz a mapy na portál www.cintoriny.sk,.

inštalačné a archivačné CD, DVD médiá,.

jedna pracovná mapa cintorína a jedna originálna mapa cintorína vo vhodnej mierke do formátu AO. Pri.

veľkom cintoríne sa pod pojmom pracovná alebo originálna mapa rozumie prehľadová mapa
cintorína a (ak je to potrebné pre prehľadnosť) výtlačky jednotlivých sektorov cintorína s hrobovými
miestami vo vhodnej mierke a rozlíšení. Napr. jedna originálna mapa cintorína môže pozostávať
z prehľadovej mapy a napr. niekoľkých máp sektorov dntorína s hrobovými miestami,
onentačná mapa cintorína so zoznamom zomrelých na samolepiacej fólii ORAJET, veľkosť min. AO,.

kašírované Dibond 3 mm/
inštalácia systému so školením/.

osobné, telefonické, emailové a skype konzultácie/ vzdialený prístup k programu WinCnY CintorínR,.

v t

všetky ostatné náklady (poštovné, dopraya^balné, .Rffiprava meraní...),.

V celkovej cene za dielo nie je zahrnuté:

geodetické práce nad rámec Zmluvy..

Pozn.l: Zverejnenie údajov na intemetovom portáfi na ďalšie obdobie si možno zaĎezpeaf zapfatenfm ročného
poplatku za zverejnenie údajov na portáii na zákíade ^2m!uvy ozvef'ej'nenf údajov na portáfí
www. cintorínv.sk".

v

Čláftok  
Ptatobné podmienky

6.1 Fakturovanú cenu uhradí Objednávateľ po doručení faktúry do dátumu splatnosti uvedenom vo faktúre v
pol. "Dátum splatností". Dátum splatností bude minimálne 7 kalendárnych dní po dátume vyhotovenia
faktúry uvedenom v pol. "Dátum vyhotovenia". Ak bude faktúra doručená Objednávateľovi po viac ako
dvoch dňoch od dátumu vyhotovenia, potom sa dátum splatnosti predíži o počet dní oneskoreného
doručenia. 2a deň úhrady sa bude považovaťdeň kedy Objednávateľ uhradí faktúru.
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6.2 Právo Zhotoviteľa vyhotoviť faktúru vznikne po ukončení diela v zmysle znenia čl. 3 Termíny plnenia a čl. ^
4 Dodacíe podmienky odst. 4.2, 4.3.

6.3 Nedodržanie termínu úhrady faktúrovanej ceny Objednávateľom oprávňuje Zhotoviteľa na vyúčtovaníe
úroku z omeškania vo výške 0,05 % z faktúrovanej ceny za každý kalendárny deň omeškania.

6.4 Nedodržanie termínu ukončenía diela Zhotoviteľom oprávňuje Objednávateľa na vyúčtovanie zmluvnej
pokuty z omeškania vo výške 0/05% z faktúrovanej ceny za každý kalendárny deň omeškanía.

6.5 Ceny uvedené v čl. 5 Cena za dielo sú platné do zmluvného termínu ukonČenia diela uvedeného v čl.3
Termíny plnenia. Ak Objednávateľ doobjedná ešte ďalšie práce/ služby a programy do 12 mesiacov po
predpokladanom termíne ukončenia diela/ potom bude mať garantované rovnaké jednotkové ceny za
doobjednané práce/ služby a programy ako sú uvedené v tejto Zmluve.

v /
Clánok7

Povinností Objednávateľa

7.1 Objednávateľ zabezpečí voľný prístup na pasportizovaný cintorín pre pracovníkov Zhotoviteľa, ktorí sú
Zhotoviteľom poverení výkonom prác podľa tejto Zmluvy. Pri akýchkorvek pochybnostiach o poverení
pracovníkov bude Objednávateľ kontaktovať konateľov spoločnosti TOPSET Solutíons s.r.o.

7.2 Pred začiatkom meraní v teréne Objednávateľ prekonzultuje so Zhotoviteľom:

rozdelenie hrobov do sektorov/.

hranice sektorov, prfp. chodníkov,
spôsob a formu číslovania hrobov..

7.3 Objednávateľ určí formu odovzdania výsledkov prác.

y

Článok8
Záruôié podmlenkyf autorské práva

8.1 Na vykonané práce poskytuje Zhotoviteľ záruku 24 mesiacov od prevzatia diela. V tejto lehote odstráni na
vlastné náklady prípadné nedostatky reklamované Objednávateľom. Konkrétne záručné podmienky na
program VVinCnY CintorínR sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach Verzia 2016.1 (ďalej
len "Všeobecné obchodné podmienkyn).

8.2 Na výsledky prác má Zhotoviteľ autorské práva v zmysle znenia Všeobecných licenčných podmienok Verzia
2016.1 (ďalej len "Všeobecné licenčné podmienky"),

tŕ

Článokff
ZánikZmluvy

9.1 Ak niektorá zo zmluvných strán podstatne poruší záväzky dohodnuté v Zmluve, vzniká druhej zmluvnej
strane právo na odstúpenie od Zmluvy za podmíenok daných Obchodným zákonníkom. Odstúpenfm od
Zmluvy nezaniká právo Zhotoviteľa voči Objednávateľovi na zaplatenie vyfaktúrovaných čiastok za dielo/
alebo časť diela. Ak od Zmluvy odstúpi Objednávateľ, stanú sa všetky jeho fínančné záväzky voči
Zhotoviterovi okamžite splatné.

9.2 V prípade odsfcúpenia od Zmluvy jednou zo zmluvných strán bude Objednávateľ povinný prevziať od
Zhotovíteľa všeticy výsledky prác/ ktoré vykonal Zhotoviteľ do termínu odstúpenia od Zmluvy a uhradiť ich
ihneď Zhotoviteľovi v plnom rozsahu v zmysle podmienok dohodnutých v čl.5 Cena za díelo a čl.6 Platobné

v

podmienky Zmluvy. Ďalej je Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi aj vŠetky preukázateľné nákiady a
škody/ ktoré vznikli Zhotovíteľovi v súvisfosti s plnením Zmluvy alebo odstúpením od Zmluvy/ a to od
nadobudnutia piatnosti Zmluvy až do odstúpenia od Zmluvy.

9.3 Zmluva zanikne zhotovením predmetu diela Zhotoviteľom a jeho ríadnym odovzdaním Objednávateľovi a
obojstranným splnením zmluvných záväzkov/ a to tak záväzkov definovaných v predmete diela/ ako aj
záväzkov termínových/ fínančných a záväzkov vyplývajúcich Zhotoviteľovi zo záruky. Vyššie uvedeným však
nezaniknú autorské práva Zhotoviteľa na dielo.
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Článok 10
Ostatné ustanovenia

10.1 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a úännosť podľa ustanovenia
§47ä), ods. 1 záfcona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v nasledujúci deň po dni zverejnenia Zmluvy
na webovom sfdle Objednávateľa.

10.2 Objednávateľ písomne (listom, emailom alebo potvrdením na konci Zmluvy) oznámi Zhotoviteľovi kde
a kedy zverejnil Zmluvu.

10.3 Zmeny a dodatky k Zmluve budú uplatnené zásadne písomne a to dodatkami potvrdenými každou
zmluvnou stranou.

10.4 Ak bude Zmluva dotknutá vdôsledku legislatívnych úprav/ zmluvné strany sa zaväzujú, že bez
zbytočného odkladu uvedú jej obsah do súladu s novým právnym stavom písomným dodatkom tak, aby
nové znenie ustanovení bolo čo najbližšie pôvodným.

10.5 Zmluvné strany prehlasujú, že ak sú, alebo sa niektoré ustanovenia Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu stanú
neplatné/ neúänné, alebo nevynútiterné/ nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebQ
nevynútitéľnosť ostatných ustanovení Zmluvy.

10.6 Uzavretím Zmluvy sa zaväzujú obe Zmluvné strany dodržiavať aj Všeobecné licenčné podmienky Verzia
2016.1 a Všeobecné obchodné podmienky Verzia 2016.1, vydané 18. januára 2016, ktoré sú zverejnené
na internetovej stránke Poskytovateľa www.topset.sk.
Výnimkou ztohoto záväzku je zmena, rozšírenie, zúženie, modifíkovanie príp, nahradenie znenia
jednotlivých odstavcov Všeobecných licenčných podmienok a Všeobecných obchodných podmienok ich
zmeneným znením v pnslušných častiach Zmluvy a jej prfpadných dodatkov. V takom prípade má znenie
Zmluvy a dodatkov prioritu pred znením Všeobecných licenčných podmienok a Všeobecňých obchodných
podmienok.

Nadobúdateľ vyhlasuje/ že sa pred uzavretím Zmluvy riadne oboznámil so VšeobecnýmÍ licenčnými
podmienkami a Všeobecnými obchodnýmí podmienkami vo vyššie uvedenej verzii a súhlasí s ich znením.

10.7 Zhotoviteľ súhlasí s tým, aby Objednávateľ po odovzdaní a zaplatení diela vykonával extrakciu, reutilizáciu
kvalitatívne a kvantitatívne podstatných a nepodstatných častí databáz zomrelých, databáz fotografif
náhrobkov a digítálnych máp v programe VVínCnY CintorínR, ktoré zhotovil Zhotovrter podľa Zmluvy.

10.8 Na zhotovené dielo bude mať Zhotoviteľ až do úplného zaplatenia dohodnutej ceny za dielo výhradu
vlastníckeho práva. Objednávateľ získa od Zhotoviteľa podmienečné a dočasné právo používať dielo
od termínu ukončenia a odovzdania výsledkov diela až do zaplatenia celej faktúrovanej čiastky podľa
Zmluvy za vykonanie diela. V pn'pade nesplnenia finančných záväzkov Objednávateľa voČi Zhotoviteľovi
nebude mať ObjednávateF po termíne splatnosti faktúry naďalej už ziadne/ a to ani dočasné právo
používať diefo, Objednávateľ bude povínný odstrániť nainštalované mag, databázy fotografíí a databázy
údajov o zomrelých z náhrobkov zo vŠetkých počítačov, na ktorych sú nÍTnštelované a vrátiť Zhotoviteľovi
všetky dodäné dátové nosiče, príručky a papierové mapy, príp. iné dodané podklady. Zhotoviteľ môže ňa
zaistenie svojich práv použíť technologické opatrenie zakomponované do programu WinCnY CintorínR a
Objednávateľ prehlasuje/ že s takýmto postupom súhlasí.

10.9 Zhotoviter vyhlasuje/ že nie je si vedomý/ že by aktuálna verzia internetového portálu www.cintoriny.sk
obsahovali skryté/ nedokumentované funkcie/ ktoré nie sú uvedené ani v návode, ani v používateľskej
príručke/ alebo nie sú uvedené ani vo Všeobecných licenčných podmienkach, a ktoré by boli účelovo
avedome naprogramované s cieľom akýmkoľvek spôsobom znemožníť alebo obmedzíť prácu
s programami/ poškodiť alebo modifíkovať dáta/ bez vedomia Objednávateľa zasielať akékoľvek
informáde (okrem štatistických údajov o návštevnosti portálu a oznámení používateľov portálu
www.cintoriny.sk o nevhodnom obsahu textov prí hrobových miestach) smerom k Zhotoviteľovi alebo
inej tretej strane.

10.10 Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým/ aby aj po skončení platnosti Zmluvy, a to akoukoľvek
formou zostali na portáli www.cintoriny.sk naďalej zverejnené posledné údaje podľa ods. 2.5, ako aj
dígitálne mapy a fotografíe náhrobkov, zverejnené pred skončením platnosti Zmluvy. Objednávateľ
prehlasuje, že tým nebudú porušené jeho práva na databázy údajov/ fotografií ä digitálne mapy a že ích
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podmienky zverejňovania dohodnuté v tomto odstavci. ^- ^ v<

o. ->
^ J> .?^;

10.11 Nároky za škody a vady v predmete plnenia, za škody z nedodržania záväzkov podľa Zmluvý/ pi ife
Zmluva neupravuje/ sa riadia príslušnými ustanoveniamí Obchodného zákonníka a Autorského zákona^ F< <?

.<8ŕ
10.12 Zmluvné strany prehlasujú/ že si Zmluvu pozorne prečítali/ jej text im je zrozumíterný/ jeho význaŕií*

zrejmý a určitý. Zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle/ nebola uzavretá pod nátíakom ani
v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok/ Čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

10.13Zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch/ z ktorých po ich obojstrannom potvrdení si Zhotovíteľ
ponechá jedno vyhotovenie a Objednávateľ tiež jedno vyhotovenie.

Stupava/ dňa 07.06.2019 Poproč, dňa 30:. ".ÍO^

/ J
. L Sh^ *^

.<^wXe:..../..'AAJ'.1 . - . - d h* rt s> . . . rt^t^ *. ^ 't

Ing. Ján Vlček Ing. Iveta Komorová Hiľovská^.
1A>

konateľ starostka
Za Zhotoviteľa Za Objednávateľa>*n>

1 -'--* .3-*-rt.

V

::^- -"2>

Potvrdenie o zverejnení Zmluvy

Potvrdzujem týmto/ ze Zmluva bola zverejnená v zmysle znenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky
zákonník) dňa' ....^L^................ na webovom síďte Objednávateľa:ť

Y-.^www....^.^-.;^
/

h| .^-ŕ ^*

^oäednavatefe

p

nraäPoproč

y- ^
/

^/y^,Čisio spisu: ?CcU-' /^i
7/Vybavuje:

L". ^QHo^ť
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