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Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie 
 

Číslo Objednávateľa: ………………………… 
Číslo Poskytovateľa: ...................................... 

 
uzavretá v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník”) a zákona č. 

185/2015 Z.z. autorský zákon (ďalej len „Autorský zákon”) v znení neskorších predpisov  
( ďalej len „Zmluva“) 

 
 
Objednávateľ:   
Názov:    Mestská časť Bratislava-Petržalka        
Sídlo:     Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5        
IČO:     00 603 201        
Štatutárny orgán:   Ing. Vladimír Bajan, starosta       
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:   
- zmluvných:       
- ekonomických:       
- realizačných:      
Bankové spojenie:   Prima Banka Slovensko, a.s.     
IBAN:     SK4156000000001800599001/KOMASK2X      
SWIFT:      
Právna forma:         
 
(ďalej ako „Objednávateľ“) 
 
a 
 
Poskytovateľ:   
Obchodné meno:    GEODETICA, s.r.o. 
Sídlo:      Floriánska 19, 040 01 Košice 
IČO:      36 572 161 
Štatutárny orgán:    Ing. Bc. Michal Černok, konateľ spoločnosti     
      Ing. Vladimír Kudlička, konateľ spoločnosti 
Osoby oprávnené na rokovanie 
- zmluvných:     Ing. Bc. Michal Černok 
- realizačných:    Mgr. Juraj Malega 
DIČ:      201735639 
IČ DPH:     SK 2021735639 
Bankové spojenie:    VÚB, a.s. Košice 
IBAN:       SK10 0200 0000 0025 9497 3158       
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Odd.: Sro, vložka č. 14114/V  
 
(ďalej ako „Poskytovateľ “) 
 

Článok I. 
Predmet Zmluvy 

 
1.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa zhotoviť a dodať Objednávateľovi Dielo a/alebo časť 

Diela v rozsahu definovanom v Článku II. tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“).  
1.2 Predmetom tejto Zmluvy je tiež poskytnutie súhlasu na používanie Diela Poskytovateľom Objednávateľovi 
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v znení podľa Článku III. tejto Zmluvy (ďalej len „Licencia“).  
 

Článok II. 
Dielo 

 
2.1 Dielom podľa tejto Zmluvy je zhotovenie a dodanie modulov do informačného systému (ďalej ako „IS“) 

Objednávateľa.  
2.2 Detailný opis jednotlivých modulov : 

2.2.1 Agendové moduly:  
a. Krízové riadenie 

i. Hospodárska mobilizácia - Výdajne materiálu 
ii. Hospodárska mobilizácia - Výdajne materiálu -  spádové oblasti 
iii. Hospodárska mobilizácia – Prevádzkarne 
iv. Civilná ochrana - Výškové budovy 
v. Civilná ochrana - Kultúrne a športové centrá 
vi. Civilná ochrana - Evakuačné zariadenia a spojenie 
vii. Civilná ochrana - Varovné sirény 
viii. Civilná ochrana - Jednoduché úkryty budované svojpomocne 
ix. Civilná ochrana - Odolné a plynotesné  úkryty 

 
b. Sociálne služby 

i. Ľudia bez domova - Zoznam osôb 
ii. Ľudia bez domova – Lokality 
iii. Ľudia bez domova - Zoznam zásahov 
iv. Poskytovanie soc. pomoci – Zariadenia 

 
c. Podnikateľské činnosti 

i. Pohostinské služby a hazard 
ii. Ostatné zariadenie 

 
d. Školstvo a šport 

i. Vzdelávacie zariadenia 
ii. Športoviská a iné 

 
e. Dane 

i. Daň za psa 
 

f. Adresný systém 
i. Adresné body 
ii. Ulice 

 
g. ÚRaD – doplnenie 

i. Územnoplánovacie podklady – Metadáta 
ii. Územnoplánovacia dokumentácia – Metadáta 
iii. Investičné zámery – Metadáta 

 
h. ÚRaD – zmena 

i. Doprava - Parkovacie miesta 
 

i. ÚKaSP – doplnenie 
i. Územné rozhodnutia 
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ii.         Stavebné povolenia 
iii.        Kolaudačné rozhodnutia 
iv.        Reklamné stavby 

 
j. Kultúra  

i.         Kultúrne pamiatky 
ii. Kultúrne zariadenia 
iii. Kultúrne zariadenia – podujatia 
iv. Knižnice 
v.  Knižnice – podujatia 

 
k. Životné prostredie 

i. Stromy 
ii. Vraky 
iii. Skládky 
iv. Veľkokapacitné kontajnery 

 
2.2.2 Funkčné moduly 

a. Nástroj na georeferencovanie máp, ktoré nemajú polohu. Ide predovšetkým o dáta na 
oddelení ÚRaD, ale funkcionalita je využiteľná naprieč úradom. Možnosť importu dát priamo 
do mapového okna a následne k dispozícii nástroje na ich umiestnenie v priestore, 

b. Nástroje na lepšiu komunikáciu s verejnosťou - tvorba trvalých linkov na mapu, zdieľanie 
obsahu, správa noviniek pre návštevníkov, tvorba záujmových lokalít pre rýchlejší pohyb v 
mape, geosearch pre neprihláseného používateľa; zlepšenie interných nástrojov - notifikácie 
na e-maily používateľov o aktualizáciách systému, hromadné priradenie skupín používateľom, 

c. Možnosť generovania kódu priamo cez aplikáciu, ktorý je následne možné využiť v rámci web 
stránky MČ - kde pri článku je následne mapa priamo z aplikácie s možnosťou priameho 
prepojenia do aplikácie, 

d. Prehľadné evidencia logov naprieč všetkými modulmi. Ide o zaznamenávanie detailných 
informácií o všetkých zmenách v rámci modulov, kedy je možné v prípade potreby dáta vrátiť 
do akéhokoľvek stavu, 

e. Pridávanie a editácia objektov v rámci jednotlivých vrstiev modulu pomocou polohy priamo v 
teréne s možnosťou sledovania svojej aktuálnej polohy v mape, 

f. Možnosť pokročilého filtrovania objektov v rámci modulov podľa kombinácie viacerých filtrov 
nad jednotlivými atribútmi, 

g. Pokročilé nástroje na editáciu vrstiev v moduloch - delenie a zlučovanie objektov, kopírovanie 
objektov, preberanie objektov z iných vrstiev, prichytávanie kurzora myši na všetky zapnuté 
vrstvy, vyrezávanie dier do polygónov, 

h. Nové importné a exportné formáty vektorových dát ako GPX, GeoJSON, WKT, 
i. Tvorba dočasných poznámok s možnosťou vkladania geometrie a textu do mapového okna, 

tieto informácie je následne možno zdieľať prostredníctvom trvalých linkov na mapu. 
 

2.2.3. Dátové moduly 
a. Spracovanie existujúcich dát na úrade a ich implementácia vo vektorovej forme v rámci vrstvy 

Parkovacie miesta, 
b. Je potrebné zabezpečiť dodanie spracovaných dát v rámci štandardov GIS, t.j. dáta je potrebné 

spracovať vo formáte *.shp s kompletnou databázou atribútovej a vektorovej časti.  
 

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že Dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie a dodanie dohodnutú cenu podľa 
Článku V. tejto Zmluvy. 
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Článok III. 
Licencia 

 
3.1  Poskytovateľ ako oprávnený vykonávateľ majetkových práv k Dielu udeľuje Objednávateľovi Licenciu na 

Dielo ako nevýhradnú, teritoriálne a časovo obmedzenú (na obdobie 48 mesiacov), v rozsahu používania len 
pre prevádzkové potreby Objednávateľa a pre neobmedzený počet oprávnených používateľov, ktorí sú 
zamestnanci Miestneho úradu Mestskej časti Petržalka, v súlade s účelom uvedeným v bode 3.4  tejto 
Zmluvy a obmedzeniami uvedenými v bode 3.5 tohto článku Zmluvy. 

3.2  Na iné účely alebo iným spôsobom ako je uvedené v tejto Zmluve môže Objednávateľ použiť Dielo iba 
s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa. 

3.3  Objednávateľ je oprávnený Dielo užívať výlučne na účely pre potreby zefektívnenia pracovných procesov,  a 
evidenciu jednotlivých agend uvedených v ods. 2.2 článku II. tejto Zmluvy. 

3.4  Pri používaní Diela je Používateľ povinný dodržiavať nasledovné obmedzenia: 
• Objednávateľ Dielo nesmie predať, prenajať, požičať, vypožičať, zdieľať alebo iným spôsobom 

umožniť tretím osobám jeho využitie 
• Objednávateľ nie je oprávnený udeliť odplatne ani bezodplatne, v časti alebo v celku súhlas tretej 

osobe na použitie Diela (sublicenciu) ani nie je oprávnený udelenú Licenciu postúpiť na tretiu osobu 
a to ani v časti 

• Objednávateľ  nesmie zmeniť alebo odstrániť  ochrannú doložku „©Geodeticca“ obsiahnutú v alebo 
na Diele ani žiadne informácie týkajúce sa identifikácie Diela 

• Objednávateľ nie je oprávnený do Diela zasahovať inak ako formou zákazníckeho nastavenia, t.j. 
Objednávateľ nie je oprávnený vykonávať na Diele akékoľvek úpravy či zmeny, najmä nie je 
oprávnený sám alebo prostredníctvom tretích osôb Dielo pozmeňovať, upravovať, meniť, spracovať, 
adaptovať, prekladať, vytvárať z neho odvodené diela, zaraďovať ho do súborných diel,  spájať ho s 
inými dielami ani ho čiastočne či úplne používať v inom programe alebo databáze  

• Objednávateľ nie je oprávnený používať Dielo v obchodnej prevádzke alebo na počítačoch zdieľaných 
s tretími subjektmi 

3.5  Objednávateľ sa zaväzuje Dielo chrániť pred neodbornými zásahmi, zásahmi tretích osôb ako aj ďalšími 
skutočnosťami, ktoré by mali za následok jeho poškodenie alebo znehodnotenie. 

3.6  Objednávateľ sa zaväzuje umožniť Poskytovateľovi prístup k technickým zariadeniam Objednávateľa, na 
ktorých prevádzkuje Dielo. 

3.7  Zmluvné strany sa dohodli, že odmena za poskytnutie Licencie podľa tohto článku Zmluvy je zahrnutá v cene 
za zhotovenie a dodanie Diela uvedenej v Článku V. tejto Zmluvy. 

3.8  V prípade porušenia alebo nedodržania licenčných podmienok, uvedených v tomto článku tejto Zmluvy zo 
strany  Objednávateľa, je Poskytovateľ oprávnený účtovať Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50% 
ceny za zhotovenie a dodanie Diela uvedenej v Článku V. bod 5.2 tejto Zmluvy a má právo domáhať sa 
ochrany autorského práva v súlade s ustanoveniami Autorského zákona. 

3.9  Zmluvnou sankciou nie je dotknutý nárok poškodenej zmluvnej strany na náhradu škody, a to ani vo výške 
prevyšujúcej zmluvnú pokutu. 

 
Článok IV. 

Termín a miesto plnenia  
 

4.1  Poskytovateľ dodá Dielo v zmysle tejto Zmluvy podľa vzájomnej dohody zmluvných strán. 
4.2  Dodanie Diela potvrdia zmluvné strany písomným potvrdením protokolu o odovzdaní Diela, ktorý bude 

vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Protokol o odovzdaní Diela musí 
obsahovať minimálne nasledovné informácie: označenie zmluvných strán, označenie osôb oprávnených na 
odovzdanie a prevzatie Diela, dátum odovzdania a prevzatia Diela (ďalej len „Protokol o odovzdaní Diela“). 
Kópia Protokolu o odovzdaní Diela je nevyhnutnou prílohou faktúry za zhotovenie a dodanie Diela.  
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4.3  Miestom dodania Diela ako aj poskytovania Doplnkových služieb podľa tejto Zmluvy je sídlo Objednávateľa, 
ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 
Článok V. 

Cena a platobné podmienky 
 

5.1  Cena za zhotovenie a dodanie Diela je dohodnutá zmluvnými stranami v súlade so zákonom NR SR č. 
18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších 
predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o cenách. 

5.2  Cena za zhotovenie a dodanie Diela v rozsahu podľa Článku II. tejto Zmluvy je dohodou stanovená na 48 
920,- Eur (slovom eur) a bude fakturovaná  v častiach podľa vzájomnej dohody zmluvných strán. Cena za 
zhotovenie a dodanie Diela (riadok tabuľky uvedenej v tomto bode nižšie)  je splatná do 14 kalendárnych dní 
od dodania Diela Objednávateľovi. 
 

Číslo 
položky 

Názov Položky 
Cena v Eur bez 

DPH 
Cena v EUR vrátane 

DPH 

1. Agendové moduly  

1.1 Krízové riadenie 6320 7900 

1.2 Sociálne služby 2800  3500 

1.3 Podnikateľské činnosti 1520  1900 

1.4 Školstvo a šport 1360  1700 

1.5 Dane 720  900 

1.6 Adresný systém 3600  4500 

1.7 Úrad - doplnenie 3200  4000 

1.8 Úrad - zmena 240  300 

1.9 ÚKaSP – doplnenie 2800  3500 

1.10 Kultúra 2400  3000 

1.11 Životné prostredie 2400  3000 

2. Funkčné moduly 8000                10000 

3.  Dátové moduly 3776 4720  

Celková cena    48920 

 
Článok VI. 

Povinnosti zmluvných strán 
 

6.1  Zmluvné strany sa dohodli na vzájomnej informovanosti o všetkých otázkach, ktoré súvisia s predmetom 
tejto Zmluvy. 

6.2  V prípade ak si Objednávateľ alebo Poskytovateľ poskytnú informácie dôverného charakteru, resp. 
informácie tvoriace obchodné tajomstvo, zaväzujú sa takéto informácie označiť ako dôverné a každá 
z týchto strán sa zaväzuje tieto údaje neposkytnúť tretej osobe a chrániť ich rovnako ako svoje 
dôverné údaje, v opačnom prípade je zodpovedná za škodu, ktorú tým spôsobí. Záväzok mlčanlivosti 
trvá aj po ukončení zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou. 

 
Článok VII. 

Zodpovednosť za vady a záruka 
 

7.1  Poskytovateľ poskytuje záruku, že ku dňu odovzdania Diela je toto vyhotovené v súlade s ustanoveniami 
tejto Zmluvy. Poskytovateľ zodpovedá Objednávateľovi za chyby, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania 
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Objednávateľovi a to ako faktické tak aj právne, a to aj v prípade, ak sa chyba prejaví až počas používania 
Diela. Takéto chyby sa Poskytovateľ alebo ním poverená osoba zaväzuje odstrániť v najkratšom možnom 
čase odo dňa nahlásenia na e-mailovú adresu podpora@geodeticca.sk 

7.2  Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nefunkčnosť alebo nepoužiteľnosť Diela v dôsledku nesprávneho 
používania alebo kombinácie vplyvov technického vybavenia, programového vybavenia alebo škodlivých 
programov  Objednávateľa. 

7.3  Poskytovateľ nebude zodpovedný v miere, ktorú povoľujú príslušné zákony za nijaké špeciálne, náhodné, 
priame a nepriame, ekonomické alebo následné škody akéhokoľvek druhu (vrátane a bez obmedzenia škôd 
vyplývajúcich z ušlého zisku, prerušenia podnikania, straty informácií alebo akejkoľvek ďalšej finančnej 
straty), škody na zdraví, živote a majetku, ktoré vyplývajú z používania, alebo z nemožnosti používať Dielo na 
iný účel ako je určený, a to aj vtedy, keď bol Objednávateľ na možnosť takýchto škôd upozornený. Tu 
uvedenými výlukami zo zodpovednosti za škodu nie sú dotknuté kogentné zákonné ustanovenia 
o zodpovednosti za škodu. 

 
Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 
 

8.1  Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to po dobu udelenia licencie podľa tejto Zmluvy.  
8.2  Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú vyslovene riešené touto Zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a Autorského zákona a ďalšími všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky. 
8.3  Zmluvu je možné meniť a dopĺňať výlučne písomnými dodatkami k tejto Zmluve, odsúhlasenými a 

podpísanými oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.  
8.4  Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany previesť svoje 

práva a záväzky podľa tejto Zmluvy na inú osobu.  
8.5  Ak sa zistí neplatnosť, neúčinnosť alebo neúplnosť niektorého ustanovenia tejto Zmluvy, nebude tým 

dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany písomnou dohodou 
nahradia toto ustanovenie takou úpravou zmluvného vzťahu, ktorý sa najviac priblíži k účelu a zámeru 
Zmluvy. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej 
republiky. 

8.6  Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia Zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a 
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, zabezpečí ochranu práv Poskytovateľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného 
zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na 
ochranu osobnosti. Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení  Zmluvy 
(vrátanej jej príloh), ktoré Poskytovateľ náležite označí. V súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka tým 
nie je dotknutá účinnosť týchto ustanovení, ktoré neboli zverejnené. 

8.7  Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť 
nadobúda podľa  § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.  

8.8  Táto Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 2 rovnopisy a Poskytovateľ 1 
rovnopis.  

8.9  Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom tejto Zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom a potvrdzujú, 
že táto Zmluva bola spísaná na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni, ani za inak 
jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy. 

 
V ………………, dňa ...............                                V .................., dňa ................. 
Za Objednávateľa:                                                                        Za Poskytovateľa: 
 
 
................................................     ...................................................    

     


