
 
Zmluva o dielo 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
 
Objednávateľ: 
Názov:   Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie 
Sídlo:   Spišská Kapitula 9, 05304 Spišské Podhradie 
Zastúpenie:  Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD., spišský diecézny biskup 
Registrácia:  štátom registrovaná cirkev podľa zákona č. 308/1991 Zb. 
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0001 0138 0460  
IČO:   00179124  
DIČ:   2021235689 
IČ DPH:  SK2021235689 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
 
Zhotoviteľ: 
Obchodné meno: Mgr. Norbert Végh ORON 
Miesto podnikania: Nová 500/66, 054 01  Levoča 
Zastúpenie:  Mgr. Norbert Végh 
Register:  Živnostenský register č. 609-4077 vedený Okresným úradom Poprad 
bankové spojenie: SK37 1111 0000 0068 3170 1008 
IČO:   10905235 
DIČ:   1031134049 
IČ DPH:  Nie je platca 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom zákazky je vytvorenie mobilnej aplikácie poskytujúcej sprievodcovské 
a informačné služby súvisiace s Katedrálou sv. Martina v Spišskej Kapitule za nižšie 
špecifikovaných podmienok: 
 mobilná aplikácia k interiéru Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule v rozsahu 

sprievodcu základným návštevníckym okruhom (trojlodie, svätyňa, Kaplnka 
Zápoľskovcov, severná románska a južná gotická sakristia), plus základné informácie 
o ďalších zaujímavostiach (knižnica, westwerk, archívy, krypta, zvony, zariadenie atď.); 

 verzia pre Android a iOS zariadenia; 
 slovenská jazyková mutácia; 
 mapa/pôdorys chrámu s naznačením bodov záujmu; 
 60 - 70 podstránok, 10 bodov záujmu; 
 body záujmu budú obsahovať názov, text, fotografie, GPS súradnice a QR kód, ktorým sa 

jednotlivé body označia v chráme; 
 vybrané body záujmu budú obsahovať audio komentár; 
 body záujmu a podstránky budú vzájomne logicky poprepájané. 

2.2 Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom na základe Cenovej ponuky zo dňa 12.06.2020 (ďalej 
len „Ponuka“) predloženej do súťaže vyhlásenej objednávateľom prostredníctvom Výzvy 
na predkladanie ponúk, zo dňa 09.06.2020. 

 
 



Článok III. 
Doba vykonania diela 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vyhotoviť v lehote najneskôr do 31.08.2020. 
3.2 Splnenie termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa 

dojednaného v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím 
spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní s splnením povinnosti dodať predmet zmluvy 
v dojednanom termíne. 

 
Článok IV. 

Odovzdanie diela 

4.1 Riadne odovzdanie diela bude osvedčené písomným Protokolom o odovzdaní a prevzatí 
diela, ktorý podpíšu obe zmluvné strany po dodaní diela zo strany zhotoviteľa. Preberací 
protokol bude obsahovať prehlásenie objednávateľa, že dielo prevzal. 

4.2 Dňom podpísania preberacieho protokolu sa objednávateľ stáva vlastníkom diela. 
4.3 Miestom dodania diela je sídlo objednávateľa, ako aj virtuálne online obchody Googleplay 

a Appstore, kde zhotoviteľ po podpísaní preberacieho protokolu aplikáciu zverejní 
s možnosťou bezodplatnej inštalácie pre všetkých užívateľov. 

 
Článok V. 

Cena a platobné podmienky 

5.1 Cena za vykonanie diela je stanovená dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov na základe Ponuky vo výške 2875,- €. V dohodnutej cene sú 
zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace so splnením predmetu tejto zmluvy. 

5.2 Predmet tejto zmluvy bude financovaný z regionálneho príspevku Úradu podpredsedu 
vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu poskytnutého na realizáciu 
projektu s názvom „Spišské diecézne múzeum a lektorské sprevádzanie po pamiatkach – 
Spišská Kapitula, Katedrála sv. Martina, Spišský Jeruzalem“ (ďalej len „Projekt“). 

5.3 Objednávateľ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu. 
Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného 
platobného styku. 

5.4 Zhotoviteľ vystaví jednu konečnú faktúru. 
5.5 Pred vystavením faktúry zhotoviteľ predloží objednávateľovi na kontrolu testovaciu verziu 

a odstráni prípadné vady diela. 
5.6 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa prevzatia diela bez vád objednávateľom. 
5.7 Faktúra bude vystavená v 2 origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti požadované 

príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 

Článok VI. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

6.1 Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi písomnosti, informácie a iné podklady 
nevyhnutné na zhotovenie diela priebežne podľa požiadaviek zhotoviteľa. 

6.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že 
zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s jeho pokynmi, je oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

6.3 Zhotoviteľ je povinný: 
 postupovať pri zhotovení diela s odbornou starostlivosťou, 
 bez zbytočných odkladov písomne oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré 

zistil pri zhotovovaní diela, a ktoré by mohli mať vážny vplyv na funkčnosť diela, 
 v prípade, ak zhotoviteľ pre vytvorenie diela použije diela iných autorov, je povinný 

zabezpečiť, aby takýmto konaním nedošlo k neoprávnenému zásahu do akýchkoľvek 
práv tretích osôb. V prípade porušenia uvedenej povinnosti zodpovedá zhotoviteľ 
za škodu spôsobenú objednávateľovi. 

 
 



Článok VII. 
Zodpovednosť za škodu, záruka a vady diela 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy. 
7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. 

Za vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením 
jeho povinnosti. 

7.3 Zhotoviteľ garantuje funkčnosť a správnosť zobrazovania diela „mobilná aplikácia“ 
pre operačné systémy Android a iOS. 

7.4 Zhotoviteľ ručí za finančné, materiálne alebo iné škody spôsobené objednávateľovi 
nefunkčnosťou alebo poruchou diela maximálne do výšky ceny diela podľa tejto zmluvy. 

7.5 Poruchy a funkčné nedostatky diela nahlasuje objednávateľ na e-mailovú adresu: xx@xx.xx 
alebo telefonický na číslo: xxx xxx xxx. 

7.6 Záručná doba na dielo začína plynúť dňom prevzatia diela objednávateľom.  
7.7 Zhotoviteľ poskytuje záruku na dielo, vrátane vykonania potrebných aktualizácii po dobu 

24 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom. 
7.8 Ak z dôvodu vady diela nebude dielo funkčné, môže objednávateľ: 

 požadovať odstránenie vady diela, 
 odstúpiť od zmluvy. 

7.9 Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi vady veci bez zbytočného odkladu po tom, 
ako ich zistí. Oznámenie o vadách musí obsahovať aj zvolený nárok v zmysle bodu 7.8 tohto 
článku. 

 
Článok VIII. 

Autorské práva 

8.1 Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie diela v neobmedzenom rozsahu 
a na dobu neurčitú. 

8.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo využívať predmet diela pre svoje propagačné, 
marketingové a informačné účely. 

8.3 Objednávateľ sa zaväzuje neposkytovať prístup tretím stranám k zdrojovým kódom diela 
za účelom ochrany duševného vlastníctva zhotoviteľa. 

 
Článok IX. 

Ostatné ustanovenia 

9.1 Zmluvné strany sa zaväzujú v súvislosti s realizáciou Projektu umožniť poskytovateľovi 
príspevku a kontrolným orgánom výkon kontroly v zmysle zákona o finančnej kontrole 
a audite.  

9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že počas zabezpečenia diela sú kontaktnými osobami 
zodpovednými za komunikáciu s druhou stranou nasledovné osoby: 
za zhotoviteľa: Mgr. Norbert Végh 
za objednávateľa: Mgr. Vladimír Olejník, PhD. 

9.3 Komunikácia môže prebiehať ústne, telefonicky, e-mailom. 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

10.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu. 
10.2 Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve môžu byť uskutočnené len na základe 

písomnej dohody a vyžadujú potvrdenie zúčastnených zmluvných strán. Musia byť 
označované za dodatky zmluvy a priebežne číslované. 

10.3 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom vyhotovení pre zmluvné strany. 
10.4 Zmluvné strany sa dohodli, že vzájomné vzťahy neupravené touto zmluvnou sa riadia 

príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov. 



10.5 Zmluvné strany zmluvu prečítali a vyhlasujú, že jej ustanoveniam rozumejú, vyjadrujú ich 
slobodnú a skutočnú vôľu. Zmluva nebola uzatvorená v tiesni a ani za inak nevýhodných 
podmienok. Zmluvné strany vyjadrujú súhlas s jej obsahom a na dôkaz tohto pripájajú svoj 
podpis. 

 
 
V Spišskom Podhradí, dňa 17.06.2020  V Levoči dňa 19.06.2020 
 
Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 
 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––               –––––––––––––––––––––––––––– 
Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD., v. r.    Mgr. Norbert Végh, v. r. 
                diecézny biskup 


