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Zmluva o dielo 
na 

 Informačnú  tabulu  hrobových  miest 
 

Zmluva je uzavretá v zmysle Autorského zákona č.618/2003 Z.z.,  

v zmysle  Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. 

 

Článok 1 
Zmluvné strany 

 
 
Zhotoviteľ 

Obchodné meno :   Gustáv Antoška - DATAZ 
Adresa                :  SNP  313/21,  919 04 Smolenice 
IČO                    :  43 258 298 
DIČ                    :  1077105139 
IČ DPH              :  neplatca DPH 
Bank. spojenie    :  Všeobecná úverová banka, a.s. 
Číslo účtu           :  2200277855/0200 
Mobil                  :  0911/938314 
Email                  :  gustavantoska@gmail.com 
Zapísaný v živnostenskom registri na Obvodnom úrade v Trnave pod č. 250-22632 
 

            (ďalej ako „zhotoviteľ“)  
 

Objednávateľ 

Obchodné meno       :  Obec  Ždiar 
Adresa                     :  Obecný úrad  Ždiar 202, 059 55                              
V zastúpení      

           štatutárny zástupca  :  Ing. Pavol Bekeš, starosta obce Ždiar 
IČO                         :  00 326 780 
DIČ                         :  2021212776 
Bankové spojenie :  VÚB  Poprad 
Číslo účtu :  27127562/0200 
    
(ďalej ako „objednávateľ“) 
 
 

Článok  2 
Predmet zmluvy 

 
 

1.  Predmetom tejto zmluvy  je autorské dielo :  Informačná tabula hrobových miest pre cintorín  
      v  obci  Ždiar, v rozsahu prác podľa prílohy č.1 Rozsah prác a cenová kalkulácia, tvoriacej nedeliteľnú  
     súčasť tejto zmluvy.  
2.   Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vyhotovené dielo v sídle objednávateľa  uvedeného v záhlaví tejto 

zmluvy. 
3.    Objednávateľ sa  zaväzuje  zhotovené  dielo  prevziať a za dielo zaplatiť  zhotoviteľovi  
       zmluvnú cenu podľa prílohy č.1 Rozsah prác a cenová kalkulácia. 
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Článok 3 
 Cena diela a platobné podmienky 

 
 
1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán a je doložená kalkuláciou 

zhotoviteľa v prílohe č.1 Rozsah prác a cenová kalkulácia, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
Príloha obsahuje presnú špecifikáciu vykonaných prác a  ich cenu . 

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela podľa faktúry vystavenej 
zhotoviteľom, po odovzdaní diela so splatnosťou 14 kalendárnych dní  odo dňa prevzatia faktúry. 

3. Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká zhotoviteľovi nárok 
na úhradu vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán.  

 
 

Článok 4 
Termín  plnenia 

 
 

1.   Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy  ods. 2.1 vykoná podľa dohodnutého    
      termínu  (  príloha č.1 Rozsah prác a cenová kalkulácia ) . 
2.   Zhotoviteľ môže ukončiť a odovzdať celé dielo, alebo časť diela aj skôr ako v dohodnutom zmluvnom   
      termíne ( príloha č.1 Rozsah prác a cenová kalkulácia ) . 
2.  Zhotoviteľ si vyhradzuje právo predĺžiť termín ukončenia diela o počet dní s nepriaznivým počasím  
     (dažde, denná teplota pod 6 C, sneženie, snehová pokrývka ) a termín plnenia zmluvy po obojstrannej  
     písomnej dohode upraviť. 

 
Článok 5 

Dodacie podmienky 
 

 
1.   Zhotoviteľ dodá v termíne podľa bodu 4. 1. objednávateľovi výsledky prác : 

 
-  informačná tabula  hrobových miest  pre cintorín  -  Ždiar  ( podľa prílohy č.1 Rozsah prác a cenová 

kalkulácia ) 
Archivované výsledky prác : 

- digitálna  mapa  cintorína  vo vhodnom  formáte na DVD 
- databáza  digitálnych  fotografií  hrobových  miest  na DVD 
- databáza  zosnulých  na DVD 

 
2.   Záväzok zhotoviteľa dodať objednané práce bude splnený dňom potvrdenia faktúry. 
 
 

Článok 6 
Zodpovednosť za vady, záruka 

 
 

1.   Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy. 
2.   Zhotoviteľ zodpovedá za závady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi.   
3.   Zhotoviteľ nezodpovedá za závady, ktoré boli spôsobené mimo jeho pôsobenia, nezodpovedá  za závady  
      spôsobené : nevhodným používaním predmetu zmluvy vandalizmom, extrémnym  pôsobením počasia. 
4.   Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych podkladov ( mapy,  
      digitálne mapy, data, databázy, fotografie, obrázky, texty … )  poskytnutých objednávateľom pri tvorbe       
      objednávky diela. 
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Článok 7 
Zmluvné pokuty 

 
1.   Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú  
      pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň  omeškania. 
2.   Ak objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu  
      vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň  omeškania.                                   
3.   Právo zhotoviteľa na zaplatenie celej dohodnutej sumy za dielo aj po zaplatení    
      zmluvnej pokuty naďalej trvá. 
 

Článok 8 
Autorské práva 

 
1.   Ak si objednávateľ sám obstará mapy, obrázky, dáta, databázy, súbory popisných  a geodetických   
      informácií katastra, digitálne mapy, fotografie, ortofotomapy, alebo iné podkladové materiály ( ktorých  
      autorom nie je zhotoviteľ ) a objedná od zhotoviteľa ich použitie pri vykonaní diela ( informačnej tabule  
      zosnulých ), potom zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné porušenie autorských práv k dodaným  
      autorským dielam . 
2.   Objednávateľ zaplatením celej ceny za dielo nadobudne výlučné právo používať dielo ako Informačnú  
      tabulu zosnulých pre cintorín. Akékoľvek iné použitie diela alebo jeho časti podlieha písomnému    
      súhlasu zhotoviteľa, pričom za každé takto odsúhlasené použitie má zhotoviteľ nárok na primeranú   
      odmenu. 
3.   Objednávateľ má právo na čiastočnú aktualizáciu informačnej tabule zosnulých, t.j. dolepenie,  
      alebo dopísanie textových údajov do tabule.  
4.   Zhotoviteľ sa zaväzuje, že neudelí súhlas na použitie diela alebo jeho časti tretím osobám bez písomného  
      súhlasu objednávateľa. 
5.   Zhotoviteľ má právo použiť dielo alebo jeho časti na prezentáciu vlastnej práce v akejkoľvek forme. 
6.   Zhotoviteľ má výhradné právo na celkovú aktualizáciu  informačnej tabule zosnulých, t.j. výmenu   
      plastovej dosky  a exteriérovej lepky ( ako podkladu situačného plánu cintorína , databázy zosnulých ) 
      na požiadavku objednávateľa.  

 
Článok 9 

 Záverečné ustanovenia 
 
1.   Zmluva  nadobúda  platnosť  a  účinnosť  dňom  podpisu  zmluvnými  stranami . 
2.   Obe zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu neuzavreli pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných  
      podmienok pre jednu zo zmluvných strán. 
3.   Zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné vykonávať len formou písomných  dodatkov, oprávnenými   
      zástupcami  obidvoch  strán. 
4.   Táto zmluva obsahuje prílohu č.1 Rozsah prác a cenová kalkulácia, ktorá tvorí jej nedeliteľnú  súčasť. 
5.  Akékoľvek vzťahy zmluvných strán zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka, Autorského zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej 
republiky. 

 
 
 Ždiar 24.05.2013 
 
 
 
                        signet         signet 

........................................……        ………............................................... 
                Objednávateľ                                              Zhotoviteľ  
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Príloha č.1 k mluve o dielo 
na 

  Informačnú  tabulu  hrobových  miest 
 ( rozsah prác a cenová kalkulácia ) 

 
 

     Obchodné meno :   Obec  Ždiar 
 
     Cintorín  :   Ždiar 
 
     Počet hrobových miest :   600 ( odhad ) 
 
     Veľkosť písma databázy :  12  bodov 
 
     Miesto  dodania  Informačnej  tabule :   Obecný úrad  Ždiar 
 
     Termín  dodania  Informačnej  tabule :    do 30. júna  2013 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Špecifikácia jednotlivých prác  a  technologických postupov na  vyhotovení  Informačnej  tabule : 

 
 Zameranie ( geodetickým prístrojom )  polohopisu  cintorína, tj. obvod cintorína, chodníky,  

budovy, stavby . 

 Zameranie  polohopisu  hrobových  miest  cintorína  s grafickým  rozlíšením hrobov,  dvojhrobov,   

viachrobov, detských hrobov, urnových hrobov  a  pod. 

 Z nameraných dát  ( hrobové  miesta, obvod cintorína, chodníky, stavby )  vytvorenie  pracovnej 

mapy  cintorína. 

 Do  pracovnej  ( geodeticky zameraných )  mapy  cintorína  zakreslenie  ostatných  hrobov,  t.j.  

nezamerané  hroby,  nespevnené  hroby , hroby  bez  náhrobníka,  objekty  alebo   terénne   

nerovnosti  naznačujúce  hrob. 

 Do  pracovnej  mapy  cintorína  zakreslenie  nadzemnej  technickej  infraštruktúry  ( vodovodné  

zariadenie,  studne, verejné  osvetlenie, odpadové nádoby, kontajnery, stromy,  zeleň a pod ).  
 

 Pracovná  mapa  cintorína  bude  obsahovať  očíslované hrobové  miesta  pridelené   

objednávateľom,  prípadne  originálne  nové čísla pridelené zhotoviteľom. 

 Z pracovnej  mapy  cintorína  vytvorenie  digitálnej  účelovej  mapy  polohopisu  cintorína. 

 Zosnímanie  digitálnych fotografií  hrobových miest  fotoaparátom s  rozlíšením  min. 3 MP.  Vo  

formáte JPEG vytvorenie  databázy fotografií  hrobových miest .  Každá fotografia  nasnímaného  
 
hrobu  bude  mať  pridelené  číslo.  
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 Vytvorenie  databázy  údajov o zosnulých  z nasnímaných  fotografií  hrobových  miest . 

 Vytvorenie  databázy  do  požadovaného  tvaru  (  originálne čísla hrobov,  zoradenie údajov   

zosnulých  podľa  abecedy,  vytvorenie  sekcií - sektorov ). 
 

 DTP práca ( spracovanie údajov do tlačovej podoby ) 

 Vytlačenie  exteriérovej  samolepiacej fólie  ( spracovaných údajov ) na farebnom plottery . 

 Laminovanie samolepiacej fólie 

 Narezanie  pvc  dosky (  podkladový materiál fólie ) do  požadovaného rozmeru. 

 Aplikácia  samolepiacej  fólie  s digitálnou  potlačou  na  pvc  dosku. 

                                   
  
Cenová kalkulácia pre cintorín v obci Ždiar : 
 

Hrobové miesta Koeficient ( eur ) Investícia 

600 ( odhad ) 1,40       840  € 

 

Predbežná kalkulácia celkovej investície                                                                             840  € 

 
 

 
 
Pozn.:   Nie som platcom DPH ! 
             Zvýraznenie  hrobov ( nezaplatených, plánovaných, rezervovaných … ) - 0,30 € / hrobové miesto. 
             Konečná  investícia  na  faktúre  bude  stanovená  podľa  skutočného  počtu  hrobov  a  podľa vyššie   
             uvedeného koeficientu pre  výpočet  sumy za 1 hrobové miesto  
             Hrob je definovaný ako jeden objekt – jednohrob, dvojhrob, trojhrob, urna, detský hrob atď. 
             V celkovej  investícii  nieje  zahrnuté – informačná vitrína  a  fyzické  osadenie  Informačnej  
             tabule na cintoríne ! 
              
 
 

 
 
 
 
 

 
    signet       signet 

podpisujúci __________________________       podpisujúci  __________________________ 
                 objednávateľ                                                              zhotoviteľ 
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