
Zmluva o dielo
uzatvorená podľa úst. § 536 a naši. Obchodného zákonníka v platnom znení

1. Objednávateľ: AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o.
Hlavná 480, 076 64 Zemplínska Teplica

Štatutárny orgán: Ing. Ivan Seňko - konateľ spoločnosti
IČO: 36204447
DIČ: 2020032003
IČ DPH: SK2020032003
Bankové spojenie:
Spoločnosť je zapísaná v OR Okr. súdu Košice I, Odd. Sro, Vložka číslo: 12249/V

(ďalej ako „objednávateľ")

a

2. Zhotovíte!': Maroš Tkáč , TM-SERVIS
Bardejovská 642, 082 12 Kapušany

Štatutárny zástupca: Maroš Tkáč
IČO: 35 058 455
IČ DPH: SK 1020009089
Zapísaný v živnostenskom registri vedeného Obvodným úradom Prešov
Číslo ŽR ObÚ - Prešov: 707-15545

Zastúpený sprostredkovateľom:
(na základe zmluvy o sprostredkovaní zo dňa 10. 8. 2005)

Sprostredkovateľ: Mgr. Anton Polák
(zástupca vo veciach zmluvných) Lesíček 48, 082 07 Tuhrina
IČO: 41992288
DIČ: 1032071821
Bankové spojenie: Poštová banka a.s., č. účtu: 13545333/6500
Zapísaný v živnostenskom registri vedeného Obvodným úradom Prešov
Číslo ŽR ObÚ - Prešov: 707-15545

(ďalej ako „zhotoviteľ")

I.
Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o vzájomnej identite a že označenie zmluvných strán
uvedené v záhlaví tejto zmluvy zodpovedá aktuálnemu stavu.

II.
Všeobecné ustanovenia

1. Zhotovíte!' sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa či. III tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu podľa

článku VII tejto zmluvy.
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III.
Predmet zmluvy

1. Vypracovanie "Agrárneho geoinformačného systému KATASTER NET - evidencia pozemkov a nájomných
zmlúv" pre podnik objednávateľa.

2. Vytvorenie informačného systému „Kataster net" pre objednávateľa:
(Kataster nehnuteľností písomný operát, Kataster nehnuteľností mapový operát,
Modul vyhlášky 249/2008) v počte 2 ks licencií 500,00 €

3. Vytvorenie mapového diela - 4 440 ha

(Digitalizácia LPIS, skenovanie, transforrmácia a vektorizácia ortofotomáp,) 4 700,00 €

IV.
Vykonanie diela

1. Zhotovíte!' sa zaväzuje vyrobiť dielo v zmysle či. III tejto zmluvy s termínom začatia plnenia odo dňa
podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a s termínom ukončenia plnenia do 31. 06. 2012.

2. Ak zhotovíte!' pripraví dielo (časti diela) pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo
(časti diela) po vzájomnej dohode so sprostredkovateľom prevziať aj v skoršom termíne.

3. Pri vykonávaní diela postupuje zhotovíte!' samostatne aje viazaný pokynmi objednávateľa.
4. Zhotovíte!' nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú súčinnosť.

O prevzatí dokončeného nainštalovaného diela musí byť spísaný odovzdávací protokol podpísaný
objednávateľom a zhotoviteľom, resp. sprostredkovateľom - zástupcom vo veciach zmluvných. Deň podpisu
protokolu zmluvnými stranami sa považuje za deň odovzdania diela.

5. Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním
predmetu diela.

6. Po odovzdaní predmetu diela si zmluvné strany dohodli 30 dňovú dobu skúšobnej prevádzky diela počas
ktorej má objednávateľ právo dielo užívať a zhotovíte!' povinnosť vykonať na diele úpravy a doplnenia na
základe pokynov objednávateľa.

V.
Povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre zhotoviteľa zruzumiteľné podklady a pomôcky, ktorý sú potrebné
k vykonaniu diela a ktorý bude počas účinnosti tejto zmluvy uskladnený v priestoroch zhotoviteľa. Zhotovíte!'
sa zaväzuje predmetný materiál starostlivo opatrovať a dbať, aby na ňom nevznikla škoda.

2. Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať.

VI.
Povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotovíte!' sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa podkladov a pokynov objednávateľa
2. Zhotovíte!'je povinný odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú k odovzdanému dielu a ktoré sú

potrebné na jeho užívanie.
3. Zhotovíte!' sa zaväzuje zaškoliť personál objednávateľa do obsluhy softwérov, ktoré sú predmetom tejto

zmluvy.
4. Zhotovíte!' sa zaväzuje poskytovať počas užívania softwéru objednávateľovi technickú podporu spočívajúcu

v konzultáciách, technickom poradenstve aservisnom riešení porúch.
5. Zhotovíte!' sa zaväzuje informácie o prípadných aktualizáciách informačného systému Kataster Net

sprístupniť objednávateľovi na internetovej stránke zhotoviteľa www.tmservis.sk. Ročná aktualizácia
(počnúc rokom 2013) informačného systému Kataster Net bude objednávateľovi spoplatnená jednorázovo
sumou 200,00 é"bez DPH zhotoviteľom, bez zastúpenia sprostredkovateľom.
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VIL
Cena diela a čas plnenia

1. Cena za vykonanie diela zhotoviteľom je 5 200,00 € a je určená na základe vzájomnej dohody zmluvných
strán. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť sprostredkovateľovi - zástupcovi vo veciach zmluvných cenu za
vykonanie diela podľa faktúry, resp. zálohovej faktúry vystavenej sprostredkovateľom.

2. Termíny a výška platieb:
Prvá zálohová platba z dohodnutej kúpnej ceny vo výške 2 600,00 ďje splatná dňa 26. 6. 2012.
Druhá platba z dohodnutej kúpnej ceny vo výške 2 600,00 ť?je splatná 10 dní po odovzdaní diela.

3. V prípade definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa zaplatí objednávateľ
zhotoviteľovi preukázateľne vynaložené náklady na realizáciu predmetu diela.

VIII.
Záruka funkčnosti

1. Zhotovíte!' nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých
objednávateľom a zhotovíte!' ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na
ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

2. Záručná doba na softvér začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi a je 24 mesiacov. Doba na
pripomienkovanie a odsúhlasenie mapového diela začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi a
je l mesiac. V prípade zistenia nejasností po tomto termíne sa všetky úpravy účtujú podľa platných cenníkov
zhotoviteľa.

3. Objednávateľ je oprávnený písomne reklamovať vady diela, ktoré vznikli počas trvania záručnej doby,
najneskôr 30 kalendárnych dní po jej uplynutí.

IX.
Servis a školenia

1. V prípade, že objednávateľ bude počnúc dňom 1. 1. 2013 vyžadovať servis k predmetu zmluvy, prípadne
zaškolenie k predmetu zmluvy nad rámec štandardného objemu konzultácií, zhotoviteľ, resp. sprostredkovateľ
- zástupca vo veciach zmluvných sa zaväzuje na základe osobitnej objednávky objednávateľa poskytnúť
servis, prípadne zaškolenie k predmetu zmluvy, za ktoré bude účtovať cenu a vystaví daňový doklad:

a) za každú, aj začatú hodinu (60 minút) v sume 17,00 €
(aj v prípade využitia aplikácie TeamViewer)

b) za l km na cestovných nákladoch v sume 0,33 €
c) aktualizácia digitalizovaných LPIS v sume 1,00 € za každý l ha upravovanej výmery

2. Objednávateľ sa zaväzuje vystavené daňové doklady na základe vykonaných úkonov v lehote splatnosti
zaplatiť.

3. Vzhľadom k tomu, že podľa tohto článku ide o úkony, ktoré budú vykonávané na základe osobitných
objednávok objednávateľa v budúcnosti, zmluvné strany sa dohodli, že tieto ceny zohľadnia index inflácie,
ktorý je každoročne vyhlásený príslušným ústredným orgánom štátnej správy - v súčasnosti Štatistickým
úradom SR.

X.
Sankcie

1. V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou faktúry za vykonanie diela je objednávateľ povinný
zaplatiť zhotoviteľovi, resp. sprostredkovateľovi - zástupcovi vo veciach zmluvných úrok z omeškania vo
výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
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XI.
Záverečné ustanovenia

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne
ďalšími právnymi predpismi.

2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia byť
podpísané zúčastnenými zmluvnými stranami.

3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami:
4. Táto Zmluva je vypracovaná v 2 (dvoch) vyhotoveniach, z ktorých l (jedno) si ponechá objednávateľ

a l (jedno) sprostredkovateľ - zástupca vo veciach zmluvných.

5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné,
vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Zemplínskej Teplici dňa 11. 6. 2012

Maroš Tkáč , TM-SERVIS
V zastúpení:

Objednávateľ: AGROPODN1K SLAMOZ spol. s r.o. Sprostredkovateľ - zástupca vo veciach zmluvných

AfHWOftlK SUUKft spor • r.a.
8TB M ZMnp

/!í
?•••••

Ing. Ivan Seňko - konateľ Mgr. Anton Polák
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