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Zhotovitel'

organizácia
Adrea

Vzastúpení

Bank. spoj.

rčo
prč
tč opn
tel.

email

objednávatel'

organizácia
Adresa
V zastúpení

Bank. spoj.

ňo
otč
tč opn
tel.:
email

čís lo zm l u vy z h oto vi te l'a :

čís lo zm l uvy objed náva telb :

2t2012-05-21am2

na

GEoGRAFIc!ď INFoRMAčnÝ svsrÉu wincITY Cintoríno 1konverzia)

Zmluva je uzavretá v zmysle obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb, v zmysle Zákona č. 618/2003 Z.z. o
autorskom práve a práuach súvÍstáct?h s autorským právom a podlb

Zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskoĚích predpisov

! ll-o !a,_

článo* t
Zmluvné strany

Ing. Ján V!ček ToPsET
Ho|lého 23661258, 900 31 STUPAVA
štatutárny zástupca : Ing. Ján Vlček, majitel'
zástupca pre technické záležitosti : Ing. Eduard Polák

obchodné záležitosti : Alena Marková
SlSp mestská pobočka PEZINoK
filíálka STUPAVA
č'ú. 1925476410900
32643748
1020222214
SKLO2022Z214
02165935 798 - Topset
02165459 256 - Ing. Ján Vlček
02165459 251 - Alena Marková
ing. Ján Vlček - vlcek@topset'sk
Ing. Eduard Polák - geodet@topset.sk
Alena Marková - obchod@topset.sk

oBEc Záhorce
obecný úrad, Krtíšska 773198,991 06 Želovce
štatutárny zástupca: starosta obce PaedDr. Branislav Kázmer
zá.stupca pre obchodné a technické záležitosti: starosta obce PaedDr. Branislav Kázmer
VUB, a's' Vel'ký Krtíš
č.ú. 502640210200
00319694
2027243323
neplátca DPH
047148 93 263
starosta@zahorce.sk
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čtáno* z
Predmet zmluvy

Táto zmluva je Zmluva o dielo a Licenčná zmluva a jej predmetom sú práva a povinnosti zhotovitelb
(posffiovatetb) a objednávatelb (nadobúdatel'a) vo uzťahu k dielu a udeleným licenciám, korď obsahom je
konverzÍa poskytnuých dát a databáz od objednávatelb z pasportÍácie cintorínov (vykonaná a dodaná treťou

stranou) do programu W1nCITY Cintonn@ ToPsET; zuerejnenie dát a databáz na poftáti www.cintoriny.sk

a posffi n utté špecifi kova n ých licencií prog ramovych m odu lov.

2.I Zhotowtel' sa zavázuje vyhotoviť:

Geografický informačný systém (GIs) WinCITY Cintoríno s digitálnou mapou cintorína (cintorínov)
z podkladov dodaných objednávatelbm tak, aby bol ýsledkom funkčný evidenčný systém cintorínov podl'a
prílohy cenovej ponuky ,,Technické informácb k programu GIS W1nCITY ontoríP ToPsET. Ktomuto
účelu zhotovitel':

a) prekonvertuje z podkladov dodaných objednávatelbm:

. údaje o zomrelých, nájomcoch a hroboch

. foto náhrobkov

a vytvoríz nich databál1vo vhodnom formáte. Tíeto implementuje do programu W|nCITY Cintoríno.

b) vektorizuje dodanú neautorizovanú papierovú mapu (neznámy autor a firma) cintorína do digitálnej
vektorovej maPY, hrobové miesta V mape očísluje podl'a originálu a mapu implementuje do programu
WInCITY Cintoríno.

c) vyhotovídva originálne papierové ýkresy cintorína (cintorínov) vo vhodnom formáte

d) dodá:

. jednu licencíu programu WinCITY Cintoríno s nainštalovanými databázami a digitálnou mapou

. jednu licenciu modulu Editor mapy do programu W|nCITY Cintoríno

. jednu licenciu modulu Editor fotografiído programu WinCITY Cintoríno

e) dočasne po dobu 12 mesiacov bude zverejňovať z programu W|nCITY Cintoríno na internetovom
portálí www.cintoríny.sk aktuálne dáta o hroboch a zomrelých, aktuálne fotografie náhrobkov
a aktuálnu digitálnu mapu V dohodnutom rozsahu z ýchto údajov (ak budú príslušné údaje
k dispozícii):

. titul, meno/ priezvisko a rodné priezvisko zomrelého

. dátumy narodenía, úmrtia a uloženia, miesto narodenia, míesto úmrtia

. spósob uloženia

. číslo hrobového miesta

. digitálnu mapu

. fotografie náhrobkov

. zaplatenie nájomného

. uzatvorenie zmluvy

. grafické zýraznenie nezaplatených hrobov na digítálnej mape

f) poskytne objednávatelbvi bezplatné telefonické konzultácie

z.2 objednávatel' sa zavázuje:

g) poskytnúť zhotovitelbvi potrebné podklady a dojednané spolupósobenie

h) riadiť sa v zmluvnom vzťahu touto zmluvou, Všeobecnými licenčnými podmienkamí na programy
TOPSET a Všeobecnými obchodnými podmienkami ToPSET'

i) prijať od zhotovitel'a dielo a poskytnuté licencie a zaplatiť zhotovitelbvi dohodnutú cenu
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3.1. Práce v zmysle znenia čl'2 Predmet zmluvy vykoná zhotovítel'do termínu 14 dní od platnosti a účinnosti
tejto zmluvy.

čÉno* n
Dodacb podmienky

4.1 Zhotovitel' dodá alebo poskytne v termíne podlh čl. 3 ods.1 objednávatelbvi:

. jednu licenciu na program WinCITY Cintoríno s nainštalovanými databázami a digitálnou mapou na CD,
alebo DVD s ročnou aKualizáciou v cene1

. jednu licenciu modulu Editor mapy1 do programu WinCITY Cintoríno na inštalačnom médiu

. jednu licenciu modulu Editor fotografiíl do programu W|nCITY Cintoríno na inštalačnom médiu
. papierorný ýkres cintorínov vo vhodnej mierke v jednom vyhotovení do formátu A0
. zverejní na portáli www.cintoriny.sk aKuálne dáta2 v rozsahu podl'a ods.2.1 a počas doby 12 mesiacov

od odovzdania diela umožníich stálu aKualizáciu na portáli z programu W|nCITY Cintoríno.

4.2 Závázok zhotovitel'a dodať objednané práce bude splnený dňom potvrdenia dodacieho listu, faktúry,
protokolu o odovzdaní a prevzatí diela objednávatelbm alebo zaplatením faKúry za plnenie tejto zmluvy.

4.3 Zhotovitel' bude pracovníkom objednávatel'a poslrytovať bezplatné telefonické konzultácie po dobu 12
mesiacov od odovzdania diela.

čtáno* s
Cena za dielo

Celková zmluvná cena za licenciu programu WinCITY Cintoríno, konveaie, ostatné licencie, práce a služby
definované v čl.2 Predmet zmluvy je stanovená v zmysle zák. tBlI996 Z.z' v znení neskorších predpisov
dohodou na

320,00 euro bez DPH (384,OO euro s DPH)

Pozn.l : V cene je zahrnutá aktualizácia programu WnCITY anbríP a jeho syrtémouá podpora zo strany zhotovite/b (poskytovate/b)
na 12 mesiacov od odouzdanÍa prác a poskytnutia licencie. Týka sa to aj modulov Editor mapy a Editor fotografr(, ak boti
poskytnuté licencie aj na ne. Podmienkou je úplné uhradenie finančných závázkov zo strany objednávatelb (nadobúdatelb)
v dohodnutom termíne. Aktualizáciu programu na dblšie roky a syrtémovú podporu si možno zabezpriť zaplatením
aktualizačného poplatku na základe Zmluvy o aktualizáciÍ programov a systémovej podporc. Produkt bude neustále v
súlade s legÍs/atívou a bude k dispozícii v aktuá/nej verzii.

Pozn.2: V Cene je zahrnuté zverejnenie aktuálnych údajov cintorína na portáli Www.cintoriny'sk počas 12 mesiacov od odovzdania
prác. Podmienkou je úplné uhradenie faktúrovanej čiastky v dohodnutom termíne' zverejnenie aktuá/nych údajov na dblšie
obdobie (ročné) si možno zabezpečiť zaplatením poplatku za aktualizáciu dát na portáli na záktade Zmluvy o zverejňovanÍ
cintorínov na poftáli www.cintoriny.sk.

Pozn.3: Inštalácia programq nastavenie formulárov a zaškolenie nie je zahmuté V cene' Je možné ho vykonať osobne technikom
firmy, alebo plateným vzdialeným prístupom zo sídla spoločnosti Topset, alebo z regioná/nej pobočky programom TeamWewer.
Cena je 20 euro/hod. prístupu cez Teamwewer. Tarifná jednotka je 15 minút.

Pozn.4: Ročný poplatok (volitelhý) za aktualizáciu programu WnCITY ontorítf (s modulmi) a systémovú podporu na základe Zmluvy
o aktualizácii programov a systémovej podpore je 7to4 euro bez DPH (1565 euro s 20o/o DPH)

Ročný poplatok (volitelhý) za zverejňovanie aktuálnych údajov na portáli www.cintoriny.sk na základe Zmluvy o zverejňovaní
cintorínov na portáli Www.cintoriny.sk je Qo75 euro bez DPH/hrofuvé miesto (Q018 eurýhrobové miesto s 20% DPH)
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6.1

6.3

6.4

článo* o
Platobné podmienky

Po ukončení diela podl'a čl.3 vznikne zhotovitelbví v zmysle znenia čl. 4 Dodacie podmienky právo
vyhotoviť faktúru na dohodnutú sumu. V termíne podl'a platobných podmienok uvedených vo faktúre
objednávatel' zaplatí faKurova nú sumu.

Nedodržanie termínu úhrady splátok fakturovanej ceny objednávatelbm oprávňuje zhotovitel'a na
vyúčtovanie zmluvného úroku z omeškania vo ýške 0,05 o/o z ceny za dielo každý kalendárny deň
omeškania.

Nedodžanie termínu ukončenia diela zhotovitelbm oprávňuje objednávatel'a na vyúčtovanie zmluvnej
pokuty z omeškania vo ýške 0,05o/o z ceny za dielo za každý kalendárny deň omeškania'

Ceny uvedené v čl. 5 Cena za dielo sú platné do zmluvného termínu ukončenia diela uvedeného v čl.3
Termíny plnenia. Ak objednávatel' objedná d'alšie práce po predpokladanom termíne ukončenia diela,
potom cena za dielo bude stanovená bud' dohodou, alebo podl'a aktuálneho cenníka platného v čase
doručenia objednávky, resp. uzatvorenia dodatku k tejto zmluve.

čtáno* z
Povin n os ti o bjed n á va te l'a

7.1 objednávatel'oznámi formu odovzdania ýsledkov prác.

7.2 objednávatel' zabezpečí na dohodnuý termín inštalácie (ak si objedná osobnú inštaláciu) vhodný počítač
Pc AT so štandardným programorným vybavením Windows 98, Windows XP a určí miesto inštalácíe a
pracovníkov. Ak objednávatel'objedná inštaláciu cez vzdialený prístup programom TeamViewer, musí mať
na počíEači s programom W|nCITY Cintoríno možnosť pripojiť sa na internet.

7.3 Prevziaťpredmet zmluvy poskytnuý v súlade s touto zmluvou a zaplatiť zhotovitelbvi zmluvnú cenu V
dohodnutej ýške a termíne.

článo* s
Záručné podmbnky, autorské práva

B.1 Na vykonané práce poskytuje zhotovítel' záruku 12 mesiacov od zaplatenia. V tejto lehote odstráni na
vlastné náklady prípadné nedostatky reklamované objednávatelbm. Konkrétne záručné podmienky sú
uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach firmy ToPsET, ktoré sú uvedené v prílohe tejto
zmluvy.

B'2 Na zhotovenú vektorovú digitálnu mapu a príp. reutílizované databázy má zhotovitel'ýhradné osobnostné
práva a do splnenia všetkých finančných závázkov aj ýhradné majetkové autorské práva v zmysle znenía
Všeobecných licenčných podmienok na počítačové programy ToPSET, ktoré sú uvedené v prílohe tejto
zmluvy.

B.3 V prípade nesplnenia si dohodnuých finančných závázkov zo strany objednávatel'a voči zhotovitel'ovi,
vyhradzuje si zhotovitel' právo poskytnúť licenciu na využívanie digitálnej vektorovej mapy aj inému
subjektu.

B.4 objednávatel'prehlasuje, že poskytol na spracovanie zhotovitelbvi databázy údajov o hroboch, zomrelých,
fotografiách náhrobkov a papierovú neautorizovanú mapu. objednávatel' prehlasuje, že k uvedeným
poskytnuým podkladom má vysporiadané osobnostné a majetkové autorské práva a dáva zhotovitelbvi
súhlas na prípadnú reutilizáciu databáz, vloženie databáz do programu W|nCITY Cintoríno a na portál
www.cintoriny.sk a použitie neautorizovanej papierovej mapy ako predlohy na jej skenovanie a vektorizáciu
a vloženie digitálnej vektorovej mapy do programu WInCITY Cintoríno a na portál www.cintoriny.sk.

B.5 objednávatel' prehlasuje, že je si vedomý, že digitálna mapa a papierová mapa dodaná spoločnosťou
TOPSET na základe tejto zmluvy vzníkla z neautorizovanej naskenovanej papíerovej mapy od neznámeho
autora, s neznámou presnosťou merania a zákresu a s neznámou mierkou' objednávatel' je sí vedomý
a súhlasí s tym, že v mapách vytvorených podl'a tejto zmluvy o dielo móžu byť chyby v rozmeroch
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9.1

9.2

. plochách a dispozičné chyby a nepresnosti vypl'ývajúce z technológie spracovania a kvaliý originálnej
mapy. Nedostatky alebo chyby uvedeného druhu nebudú predmetom záruky'

čtáno* g
Zánik zmluvy

Ak nieKorá zo zmluvných strán podstatne poruší závázky dohodnuté v tejto zmluve, vzniká druhej
zmluvnej strane právo na odstúpenie od zmluvy za podmienok daných obchodným zákonníkom.
odstúpením od zmluvy nezaniká právo zhotovitel'a na zaplatenie vyfakturovaných čiastok za dielo, alebo
časť díela. Ak od zmluvy odstúpi objednávatel', stanú sa všetky jeho finančné závázky voči zhotovitelbvi
okamžite splatné.

V prípade odstúpenia od zmluvy jednou zo zmluvných strán, bude objednávatel' napriek uvedenej
skutočnosti povinný prevziať od zhotovítel'a všetky ýsledky prác, ktoré vykonal zhotovitel' do termínu
odstúpenia od zmluvy a uhradiť ich ihned' zhotovitelbvi v plnom roz.q66u v zmysle podmienok
dohodnuých v čl.5 Cena za dielo a čl.6 Platobné podmienky tejto zmluvy. Dalej je objednávatel' povinný
uhradiť zhotovitelbvi aj všetky preukázatel'né náklady a škody, ktoré vznikli zhotovitelbvi v súvislosti s
plnením zmluvy alebo odstúpením od zmluvy, a to od nadobudnutia jej platnosti až do odstúpenia od
zmluvy.

9.3 Zmluva zanikne zhotovením predmetu díela zhotovitelbm a jeho riadnym odovzdaním objednávatelbvi a
obojstranným splnením zmluvných závázkov, a to tak závázkov definovaných v predmete diela, ako aj
termínorných a finančných.

čtánok 70
ostatné ustanovenia

10.t Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť po podpíse zmluvy zmluvnými
stranami a v zákonnej lehote po zverejnení zmluvy na určenom webovom sídle objednávatel'a. Na
určenom webovom sídle ponechá objednávatel'zmluvu po dobu zákonnej lehoý.

70.2 objednávatel'písomne (listom, alebo emailom) oznámi zhotovitelbvi termín, kde a kedy zverejnil zmluvu.

10.3 Zmeny a dodatky k tejto zmluve budú uplatnené zásadne písomne a to dodatkami poWrdenými každou
zmluvnou stranou.

10.4 Ak bude táto zmluva dotknutá v dósledku legislatívnych úprav, zmluvné strany sa zavázujú, že bez
zbytočného odkladu uvedú jej obsah do súladu s noým právnym stavom písomným dodatkom a to tak,
aby nové znenia ustanoveníboli čo najbližšie póvodným.

10.5 V prípade, že sa niektorá časť zmluvy stane neplatnou bez zavinenia zmluvných strán, zmluvné strany
súhlasia, že ým níe je dotknuý obsah tejto zmluvy

10.6 Neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné |icenčné podmienky na programy a Všeobecné
obchodné podmienky firmy Ing. Ján Vlček TOPSET. Uzavretím tejto zmluvy sa zavázujú obe zmluvné
strany dodržíavať aj Všeobecné licenčné podmienky na programy ToPSET a Všeobecné obchodné
podmienky TOPSET' Výnimkou z tohoto závázku je zmena, rozšírenie, zúženie, modifikovanie príp.
nahradenie znenia jednotliých odstavcov Všeobecných licenčných podmienok na programy ToPSET ich
zmeneným znením v príslušných častiach tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov' V takom prípade má
znenie zmluvy a dodatkov prioritu pred znením Všeobecných licenčných podmienok na programy
TOPSET.

10'7 objednávatel'vyhlasuje, že dáva zhotovitelbvi súhlas na použitie, extrakciu a reutilizáciu celých obsahov
touto zmluvou dotknuých databáz a ich kvalitatívne a kvantitatívne podstatných a nepodstatných častí a
d'alej vyhlasuje, že vykonáva majetkové práva autorov k databázam a mapám a vyhlasuje tiež,že nebudú
vykonaním diela zhotovitelbm podlh tejto zmluvy porušené autorské práva tretích strán ani
objednávatelbve majetkové autorské práva, ani osobnostné práva autora/ov k dielam, resp. že tieto
všetky sú vysporiadané' objednávatel' d'alej vyhlasuje, že je si vedomý toho a súhlasí s ým, že
zhotovitel' vykonaním diela móže vytvoriť nový, kvalítatívne a kvantitatívne podstatný prínos do
póvodných databáz údajov o zomrelých a hroboch spočívajúci v doplnení, skrátení alebo v inom
upravovaní databáz, čo bude mať za následok vytvorenie noých databáz v zmysle znenia $ 76
Autorského zákona.

d:zrilun'adadalÚ':0I2zn]uytodlclokonyerzuzí:()l)052Ian]zdhor.e rhluýaodie|ohdkon\.ťzu1ýlhclÍlcink)rindo.X
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.hotovitel' súhlasí s ým, aby objednávatel' po odovzdaní a zaplatení diela, alebo príslušnej etapy diela
vykonával extrakciu, reutilizáciu kvalitatívne a kvantitatívne podstatných a nepodstatných častí databáz
zomrelých, databáz fotografií náhrobkov a digitálnych máp v programe WinCITY Cintoríno, ktoré zhotovil
alebo konvertoval zhotovitel'podl'a tejto zmluvy, za podmienok uvedených v ods. 10.7 tejto zmluvy.

1o.9 Na zhotovené dielo bude mať zhotovitel' až do úplného zaplatenia diela autorské práva a právo
vykonávať na dielo ýhradné majetkové práva autora vo svojom mene a na svoj účet' objednávatel'
získa od zhotovitelh podmienečné dočasné právo vykonávať vo svojom mene a na svoj účet
nernýhradné majetkové práva autora na časti diela až do ukončenia a odovzdania celého diela'
Podmienkou uvedeného dočasného práva bude riadne plnenie si finančných závázkov objednávatel'a voči
zhotovitelbvi vypl'ývajúcich z tejto zmluvy. V prípade neplnenia finančných závázkov objednávatel'a voči
zhotovitelbvi nebude mať objednávatel' právo až do vysporiadania závázkov voči zhotovitelbvi žiadne
právo uýkonu neýhradných majetkorných práv autora k dielu. Právo rnýkonu ýhradných majetkorných
práv autora na celé dielo získa objednávatel' od zhotovitel'a až po riadnom zaplatení celej dohodnutej
sumy za dielo. Zhotovitel' prehlasuje, že po zaplatení celého diela pos$rtuje objednávatelbvi
bezodplatne ýhradnú licenciu na použitie častídiela, ktoré zhotovitel'podl'a tejto zmluvy zhotovil a Koré
podliehajú prevoditel'ným autorským právam zhotovitel'a. Znenie tohoto odstavca sa neýka licencie na
program WinCITY Cintoríno, modulov Editor fotografií a Editor mapy. Poskytnutie licencie na programy sa
riadi Všeobecnými licenčnými podmienkami na programy ToPsET.

10.10 objednávatel'(nadobúdatel') berie na vedomie a súhlasí s ým, aby aj po skončení platnosti tejto zmluvy,

a to akoukolVek formou zostali na portáli www.cintoriny.sk nad'alej zverejnené posledné údaje podl'a ods.

2'1 písm. e), ako aj digitálne mapy a fotografie náhrobkov, zverejnené pred skončením platnosti zmluvy.

objednávatel' vyhlasuje, že nebudú ým porušené jeho autorské práva na databázy údajov, fotografií a
digitálne mapy a že ich poslqtuje zhotovitelbvi (poskytovatelbvi) na portál bezplatne na neobmedzenú

dobu na zverejnenie ako službu verejnosti.

10.11 Ak zhotovitel' prejde zo Živnostenského podnikania na inú formu podnikania (obchodná spoločnosť s.r.o.,

a.s. a Pod.), dohody, závázky a pohl'adávky vypl'ývajúce z tejto zmluvy prejdú bez d'alšieho na

nástupnícku organizáciu zhotovitel'a. Podmienkou bude, že zhotovitel', alebo jeho zákonný zástupca bude
v nástupníckej organizácií majitelbm, konatelbm, spolumajitel'om, členom dozorného orgánu, alebo
členom predstavenstva.

10.12 Zhotovítel' prehlasuje a objednávatel' s ým súhlasí, že v žiadnom prípade nie je zhotovitel'zodpovedný za
obsah objednávatelbm zverejnených dát a údajov na portáli www.cintoriny.sk a ani dáta a údaje pred
zverejnením zhotovitel' nebude kontrolovať z hl'adiska vecnej a gramatickej správnosti. Zhotovitel'
poskytuje možnosť zverejniť dáta a údaje tak, ako je uvedené v predmete zmluvy a talí ako sú uložené
v aktuálnom programe W|nCITY Cintoríno u objednávatel'a. Pri spracovaní a následnom zverejňovaní
móžu vzniknúť posuny alebo rnýpadky dát prípadne chyby diakritiky, ktoré sa móžu prejaviť pri použití
niektoých, hlavne najnovších internetoých prehliadačov. Prípadné chyby zhotovitel' odstráni
v primeranom čase.

10.13 Nároky za škody a vady v predmete plnenia, za škody z nedodržania závázkov podl'a tejto zmluvy, pokial'
ich táto zmluva neupravuje, sa riadía príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka.
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' Zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z Koých po ich obojstrannom potvrdení si zhotovitel'ponechá jed no vyhotoven ie a objednávatli; ii"i l"o'o-ónátoven ie.
l.0.15Termín na prijatie zmtuvy je do 31.05.2oI2.

V Stupave, dňa 21.05.2012

T'B'B š'Ě-'

V Záhorciach , dňa 2 3 MÁ] 2CI12

Fb á.-l oBEc zÁHoRcE
l"hVAl[tŤJí;f:ť:j#jtr;

-----VfT\/vl 
I -

................/.
PaedDr. Branistav i(ázmer

za zhotovitel'a starosta obce
za objednávatel'a

Ing/Ján vtček
ajitel'

d: nl"wo bd@a 2012 frtftýodielo kúvnia zt20t2-05-2rdn2- úhW -ml^,a o úeto na kweiliu Únciýcinbrih'&B


