
ARIAN-SK. s.r.o. ZMLUVA O DIELO : Cintorín Mirkovce 

Licenčná zmluva 

na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém miest zosnulých 
uzatvorená podľa § 40 Autorského zákona č. 618/2003 Z.z. 

Článok I. 
Zmluvné strany 

1. Objednávateľ: Obec Mirkovce 
Mirkovce 65, 082 06 Žehňa 
Zastúpená Mgr. Marián Engel 
IČO: 00327484 
Bankové spoje: 
IBAN: O m OCCO OCOOÄ P f f a 

h h U ^ A 
2. Zhotoviteľ: ARIAN-SK, s.r.o. 

Dubová 3276/6, 010 07 Žilina 
IČO: 44 168 543 
DIČ:2022607422 
Bankové spojenie: Tatra banka a.s. 
IBAN:SK26 1100 0000 0026 2486 5626 
Zastúpený: Mária Ďungelová, konateľ 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie licencie na používanie autorského diela: 
digitálny archivačný systém a grafické zobrazenie hrobových miest, 
(ďalej len „software"}, s možnosťou vykonania fyzickej pasportizácie hrobových 
miest a naplnenia databázy v špecifikácií a rozsahu podľa prílohy ROZSAH PRÁC 
A CENOVÁ KALKULÁCIA, tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

Nadobúdateľ získa právo užívať software zaplatením dohodnutej ceny. 
Nadobúdateľ nie je oprávnený umožniť užívanie softwaru tretej osobe. 

Článok III. 
Cena za licenciu a platobné podmienky 

3.1 Cena za licenciu je stanovená jednorázovo a to dohodou v prílohe ROZSAH PRÁC 
A CENOVÁ KALKULÁCIA, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Príloha 
obsahuje presnú špecifikáciu dodávaných prác a programových aplikácií a ich konečnú 
cenu. 

3.2 Nadobúdateľ uhradí poskytovateľovi zálohu vo výške v % z dohodnutej ceny a v termíne 
uvedenom v prílohe. 



3.3 Zvyšná časť ceny je splatná na základe daňového dokladu po splnení rozsahu 
dohodnutých prác špecifikovaných v prílohe. 

Článok IV. 
Povinnosti zmluvných strán 

4.1 Nadobúdateľ je povinný poskytnúť podklady pre naplnenie databázy a pre splnenie 
ostatných povinností poskytovateľa bezodkladne po uzatvorení tejto zmluvy. 
Nadobúdateľ je povinný poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť pri plnení ostatných 
povinností poskytovateľa. 

4.2 Poskytovateľ sa zaväzuje odovzdať predmet licencie v elektronickej podobe spolu 
s prístupovými kódmi k aplikácií a umiestniť ho na web. 

4.3 Poskytovateľ poskytne nadobúdateľovi prístupové kódy k aplikácií bezodkladne po 
uhradení zálohy za cenu špecifikovanú v prílohe. 

4.4 Poskytovateľ je naďalej nositeľom autorského práva k softwaru. Nadobúdateľ si je 
vedomý, že pri porušení autorského práva, napr. akoukoľvek nedovolenou zmenou alebo 
iným nedovoleným zásahom do diela alebo neoprávneným užívaním diela, či 
neoprávneným poskytnutím diela inej osobe, je poskytovateľ oprávnený domáhať sa 
ochrany svojho autorského práva vo forme nároku na náhradu škody a finančného 
zadosťučinenia. 

4.5 Poskytovateľ sa zaväzuje udržiavať a poskytovať programové vybavenie a s tým spojené 
služby počas platnosti tejto zmluvy. 

Článok V. 
Doba trvania zmluvy 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu jedného roka, počnúc dňom podpisu tejto zmluvy. Po 
uplynutí platnosti zmluvy zašle poskytovateľ nadobúdateľovi faktúru za poskytovanie služieb 
súvisiacich s poskytnutím licencie. Táto faktúra sa považuje za návrh na predĺženie platnosti 
zmluvy na ďalší rok. V prípade, ak nadobúdateľ túto faktúru uhradí, považuje sa tento úkon 
za vyjadrenie súhlasu s predĺžením platnosti zmluvy o ďalší rok a platnosť zmluvy sa 
automaticky predlžuje o ďalší rok. 

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

6.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
6.2 Obe zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu neuzavreli, pod nátlakom alebo za nápadne 

nevýhodných podmienok pre jednu zo zmluvných strán. 
6.3 Zmeny k tejto zmluve je možné vykonávať len formou písomných dodatkov, 

podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch strán. 
6.4 Táto zmluva obsahuje prílohu - rozpis prác a cenová kalkulácia, ktorá tvorí jej 

neoddeliteľnú súčasť. 

v fiiiGavce M 
_ . __ ARIAN-SK, s.r.o. 



ARIAN-SK, s.r.o. Dubová 3276/6,01007 Žilina Cenová kalkulácia 

Príloha k zmluve o dielo - zhotovenie digitálneho archivačného systému hrobových miest 
zosnulých - cintorín Mirkovce 

KALKULÁCIA VYPRACOVANÁ NA 
ROZSAH PRÁC A CENOVÁ KALKULÁCIA 

(ceny sú uvádzané s DPH}Konverznv kurz EU- 30.1260 

1. Licencia za softwarovú aplikáciu / cintorín 82,65€ 
2. Cintorín Mirkovce 

2. Fyzická pasportizácia hrobových miest 

(Zakreslenie polôh a zapisovanie čísel hrob. miest} 0,34 € 68,00 € / 200 HM 

3. Fotografovanie hrobových miest 0,33 € 66,00 € / 2 0 0 HM 

4. Naplnenie databázy údajmi 0,27 € x 1,9 64,26 € / 200 HM 
5. Grafické zobrazenie hrobových miest - mapa 0,34 € 68,00 € / 2 0 0 HM 
( mapa www} 

6. Zobrazenie fotografií 0,20 € 40,00 6 /200 HM 

Cena za zhotovenie 306,26 €+ licencia 82,65 € 
Celkom k úhrade : 388,91 € 

Dohodnutá záloha vo výške % bude uhradená v termíne do dní od podpisu zmluvy. 
Výsledná fakturácia bude realizovaná na základe skutočného počtu hrobových miest, 
skutočného počtu záznamov v databáze, v zmysle realizovaného a odovzdaného záznamu 
o realizovaných prácach obsahujúceho 

CD s očíslovanými fotografiami hrobových miest 
zakreslenie jednotlivých hrobových miest na pohrebisku - mapa 

Licencia pre nasledujúci rok je dohodnutá vo výške 82,65€ 

Aktualizácia nových hrobových miest je dohodnutá vo výške 5,97€/lHM 

Aktualizácia voľných ,neznámych HM + Foto-výmena 4,976/1 HM 
Cenová kalkulácia je vypracovaná na : . .200 H M 
Ďalšie dojednania: 


