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Zmluva o dielo 

vypracovaná v zmysle ustanovení § 536 a násl. Zákona č. 513 / 
1991 Z.z. (Obchodného zákonníka) 

 

 

1. Zmluvné strany 

 
 

Objednávateľ:      Obec Kluknava 

Sídlo:       Kluknava 177, 053 51 Kluknava  
IČO :       00329274 

DIČ :       2021331477  
Štatutárny orgán:     Ing. Štefan Kováč      
E-mailová adresa:     obec@kluknava.sk  

 
a 

 
Zhotoviteľ:       PORTAL, s.r.o.  
Sídlo:       Černovská 1670/ 11, 010 08 Žilina 

IČO:        46685430 
DIČ:        2023529321 

Štatutárny orgán:      Ján Kura - konateľ spoločnosti 
Poštová doruč. adresa:      Liptovské Revúce 446, 034 74 Liptovské Revúce 
E-mailová adresa:      info@registergps.sk  

Bankové spojenie:     Fio banka, a.s. 
IBAN:       SK4583300000002700267338  

 
 
 

 
2. Predmet plnenia 

 
2.1 Predmetom plnenia tejto zmluvy je dodanie inštalačného súboru aplikácie 
„GPS Coord Saver“ vytvorenej Zhotoviteľom  na základe objednávky 

Objednávateľa. 
 

2.2 Technická špecifikácia aplikácie je prílohou tejto zmluvy.  
 

2.3 Dodávka predmetu plnenia tejto zmluvy bude realizované prostredníctvom 
kontaktnej e-mailovej  Objednávateľa uvedenej v článku 1 tejto zmluvy /ďalej 
len kontaktný e-mail objednávateľa/.  
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3. Doba plnenia 

 
 

3.1 Zhotoviteľ doručí na kontaktný e-mail objednávateľa predmet plnenia tejto 
zmluvy  do 7. prac dní od doručenia písomnej  objednávky zo strany 
Objednávateľa.  

 
3.2 Objednávateľ doručí Zhotoviteľovi objednávku na predmet plnenia buď 

elektronickou formou na kontaktný e-mail Zhotoviteľa, alebo písomnou formou 
na poštovú doručovaciu adresu Zhotoviteľa, uvedenú v článku 1 tejto zmluvy.   
 

3.3Podmienkou dodržania doby plnenia zo strany Zhotoviteľa je úhrada ceny 
predmetu plnenia uvedenej v článku 4. na účet Zhotoviteľa, ako aj doručenie 

originálu tejto zmluvy podpísanej Objednávateľom na poštovú doručovaciu 
adresu Zhotoviteľa, uvedenú v článku 1 tejto zmluvy.  
 

 
 

4. Cena predmetu plnenia 
 

 
4.1 Cena za predmet plnenia v rozsahu článku 2.1 bola stanovená v zmysle 
zákona NR SR č. 18 / 1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

 
4.2 Cena predmetu plnenia v rozsahu článku 2.1 je 299,- EUR (Zhotoviteľ nie je 

platcom DPH)  
 
 

 
5. Platobné podmienky 

 
 
5.1 Zhotoviteľ vystaví Objednávateľovi v deň dodania predmetu plnenia zálohovú 

faktúru na plnú hodnotu ceny predmetu plnenia. Zálohová faktúra bude 
v elektronickej forme odoslaná na kontaktný e-mail Objednávateľa, spolu s  

funkčným inštalačným súborom aplikácie „GPS Coord Saver“ a touto zmluvou.  
 
5.2 Riadna faktúra bude na kontaktný e-mail Objednávateľa doručená do 5 prac. 

dní od pripísania úhrady predmetnej zálohovej faktúry na účet Zhotoviteľa.  
 

5.3 Splatnosť zálohovej faktúry je 14 dní od doručenia na kontaktný e-mail 
Objednávateľa. 
 

 
 

6. Zmluvná pokuta a odstúpenie od zmluvy 
 
 

6.1 V prípade nesplnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy platia sankcie 
podľa zákona č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov. 
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7. Spolupôsobenie objednávateľa 

 
 

7.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že bude bezodkladne informovať Zhotoviteľa o 
všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť správne fungovanie dodaného 
predmetu plnenia. 

 
7.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že na zber dát, tj. na priradenie GPS súradníc 

k súpisným číslam domov v obci použije maximálne 3 mobilné zariadenia. 
 
7.3 Za každé ďalšie použité mobilné zariadenie určené na zber dát, ktoré bude 

použité nad rámec počtu zaradení dohodnutého v článku 7.2, sa Objednávateľ 
zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi jednorazový poplatok vo výške 49,-EUR 

 
7.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že po vykonaní zozbierania dát odošle súbor 
s priradenými GPS súradnicami k objektom v obci vytvorený aplikáciou GPS 

Coord Saver  na kontaktný e-mail Zhotoviteľa  uvedený v článku 1 tejto zmluvy. 
 

7.5 Objednávateľ podpisom tejto zmluvy poskytuje Zhotoviteľovi súhlas s 
bezplatným zverejnením zozbieraných dát o priradení GPS súradníc  k  súpisným 

číslam domov v obci Kluknava na stránke www.registergps.sk  
 
7.6 Objednávateľ podpisom tejto zmluvy poskytuje Zhotoviteľovi súhlas 

s poskytnutím  zozbieraných dát o priradení GPS súradníc  k  súpisným číslam 
domov v obci Kluknava tretím osobám, za účelom globálneho zlepšenia 

orientácie pri vyhľadávaní objektov v obci Kluknava. 
 
 

8. Spolupôsobenie zhotoviteľa 
 

 
8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že doručené súbory so  zozbieranými dátami, za 
podmienky že Objednávateľ v plnej výške uhradil cenu predmetu plnenia 

uvedenú v článku 4 tejto zmluvy, bezodplatne prekonvertuje do formátu XLS 
a odošle na kontaktnú e-mailovú adresu Objednávateľa. 

 
8.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené využitím predmetu 
plnenia. 

 
 

9. Záručný servis. Ďalšia podpora a služby 
 
 

9.1 Zhotoviteľ poskytne záruku na dobu 24 mesiacov, na to že predmet plnenia 
podľa článku bude pracovať v súlade s priloženou dokumentáciou.  
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10. Záverečné ustanovenia 

 
10.1 Zmluva je vyhotovená v 2 zhodných vyhotoveniach, z ktorých každá 

zmluvná strana obdrží 1 vyhotovenie. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť 
dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.  
 

10.2 Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností 
vyplývajúcich z tejto zmluvy, budú zmluvnými stranami prednostne riešené 

dohodou. Pokiaľ by zmluvné strany nedospeli k dohode, riešenie sporu sa riadi 
právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky. 
 

10.3 Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, 
porozumeli jej a na znak svojho súhlasu ju vlastnoručne a dobrovoľne podpísali.   

 
 
11. Podpisy zmluvných strán 

 
 

Za Zhotoviteľa:               Za Objednávateľa:         

 
 
 

 
 
 

 
V Žiline dňa: 11.10.2016          V ..............., dňa .....  

 
 
 

 
Prílohy:  Špecifikácia predmetu plnenia. 

Návod na použitie aplikácie „GPS Coord Saver“.  


