Licenčná zmluva k softvéru
Uzavretá podľa § 269 odst. 2 zákona č.513/1991 Zb., obchodný zákonník, v znení neskorších
predpisov, v spojení s § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z.z. Autorský zákon
medzi

Nadobúdateľ: Mesto Fiľakovo
Sídlo:
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
IČO:
00316075
DIČ:
2021115052
Zastúpený:
JUDr. Jaromírom Kaličiakom, primátorom mesta
Bankové spojenie:
OTP Banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu:
8174961/5200
Telefón: 047/4381001
E-m ail: mesto(S)filakovo.sk

(ďalej len „Nadobúdateľ")
a

Poskytovateľ:
TML partners s.r.o.
Košická 31 j P JW O ft Q 'U is ló i& u ŕ iJ
Sídlo:
IČO:
47566868
Zastúpená:
Martin Stoila, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie:
Tatrabanka a.s.
Číslo účtu:
2923906694/1100
Telefón:
0948 750 215
E-mail:
luminosity.sk@gmail.com
(ďalej len „Poskytovateľ")
(ďalej spoločne len „Zmluvné strany" či samostatne podľa potreby „Zmluvná strana")
uzatvárajú nasledujúcu Licenčnú zmluvu k softvéru (ďalej len „Zmluva")

I. PREDMET ZMLUVY
1.

Poskytovateľ sa zaväzuje, že za podmienok uvedených v tejto Zmluve poskytne
Nadobúdateľovi oprávnenie k výkonu práva užívať softvér „Rozklikávaci rozpočet Luminosity
Digital -Webová aplikácia pre grafické zobrazenie dát z účtovného systému mesta" (ďalej len
„Softvér").
2. Poskytovateľ sa zaväzuje ako súčasť služieb súvisiacich s poskytnutím oprávnenia k výkonu
práva užiť Softvér (ďalej len „Licencia") poskytnúť Nadobúdateľovi nasledujúce služby:
a) implementácia Softvéru,

b) prevádzková podpora a údržba Softvéru,
c) aktualizácia Softvéru,
d) hosting na serveri Poskytovateľa.
3. Nadobúdateľ sa zaväzuje Poskytovateľovi zaplatiť za poskytnutie Licencie cenu vo výške a
spôsobom uvedeným v článku IV tejto Zmluvy.

II. LICENCIA
1.

Licencia podľa tejto Zmluvy je poskytovaná ako nevýhradná, neprevoditeľná, obmedzená
časovo na dobu štyroch rokov a miestne na území Slovenskej republiky.
2. Nadobúdateľ nie je oprávnený podstúpiť právo k užívaniu Softvéru (podlicenciu) podľa tejto
zmluvy tretej osobe.

III. DOBA PLNENIA
1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu štyroch rokov od jej podpisu Zmluvnou stranou, ktorá ju
podpísala ako druhá v poradí.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť k užívaniu a zaslať link k implementácii Softvéru na
webovej stránke Nadobúdateľa do 15-tich pracovných dní odo dňa podpisu zmluvy.

IV. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
1.

Nadobúdateľ sa za podmienok uvedených v tejto Zmluve a jej prílohách zaväzuje zaplatiť
Poskytovateľovi cenu za oprávnenie k výkonu práva užívať softvér vo forme stanovených
ročných poplatkov za Licenciu vo výške 307€ (ďalej len „poplatok za Licenciu").
2. Súhrnná výška všetkých poplatkov za Licenciu je 1 228€ (slovom tisícdvestodvadsaťosem
euro) bez DPH.
3. V poplatkoch za Licenciu je zahrnutá:
a) Licencia k užitiu webovej aplikácie, spracovanie rozpočtu Nadobúdateľa, implementácia napojenie dát z účtovného systému na webovú aplikáciu, štandardná prevádzková
4.

5.
6.
7.

podpora, aktualizácie aplikácie, hosting na serveri Poskytovateľa
Úhrada poplatkov za Licenciu bude uskutočňovaná každoročne v priebehu štyroch rokov, na
základe faktúr vystavených Poskytovateľom, a to bezhotovostnou platbou na účet uvedený
Poskytovateľom v záhlaví tejto Zmluvy.
Faktúry budú vystavené na fakturačnú adresu: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo.
Faktúry sú splatné v lehote 30 dní od jej doručenia Nadobúdateľovi.
Faktúru za prvý rok Poskytovateľ vystaví do 15 pracovných dní odo dňa odovzdania Softvéru,
špecifikovaného v článku III odst. 2 tejto Zmluvy.

V. AUTORSKÉ PRÁVO
Oprávneným nositeľom a vykonávateľom všetkých majetkových práv autorských k Softvér je
Poskytovateľ.

VI. POVINNOSTI NADOBÚDATEĽA
1. Nadobúdateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi nevyhnutnú súčinnosť spojenú s
implementáciou a v súvislosti s poskytovaním prevádzkovej podpory k predmetu zmluvy.
Táto súčinnosť bude zahŕňať súčinnosť pracovníkov Nadobúdateľa, ktorí majú potrebné
informácie o fungovaní informačného a účtovného systému Nadobúdateľa.
2. Nadobúdateľ je povinný raz mesačne zasielať Poskytovateľovi dátový dokument v
dohodnutom formáte, ktorý obsahuje aktuálne dáta z účtovného systému na e-mailovú
adresu Poskytovateľa: luminosity.sk@gmail.com, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
3. Nadobúdateľ je povinný akceptovať zmeny v grafickom a funkčnom prevedení Softvéru, ku
ktorým dôjde na základe prevedenia Softvéru na pokročilejšiu verziu (upgrade Softvéru).
4. Nadobúdateľ nie je oprávnený bez súhlasu Poskytovateľa Softvér meniť alebo ho
prispôsobovať svojim potrebám.
5. Nadobúdateľ ďalej nie je oprávnený Softvér šíriť, oddeľovať jeho časti alebo vytvárať
odvodené verzie Softvéru.
6.

Nadobúdateľ nesmie akokoľvek využiť znalosti o myšlienkach, postupoch, štruktúre,
algoritme a použitých metódach, na ktorých je Softvér založený alebo ktoré obsahuje, aj keď
ich získal pri oprávnenom používaní Softvéru, s výnimkou ich nevyhnutného použitia k
dosiahnutiu vzájomného funkčného prepojenia Softvéru s inými počítačovými programami.
Tieto znalosti nesmú byť využité ani na vývoj, zhotovenie alebo na obchodné využitie iného
počítačového programu, ani k inému jednaniu ohrozujúcemu alebo porušujúcemu autorské
právo a obchodné záujmy Poskytovateľa. O týchto znalostiach je Nadobúdateľ povinný
zachovávať mlčanlivosť voči tretím osobám.
VII. POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

1.

Poskytovateľ je povinný v dohodnutý deň odovzdania predmetu zmluvy Nadobúdateľovi
odovzdať Softvér tým spôsobom, že za súčinnosti zodpovednej osoby Nadobúdateľa pridá
hypertextový odkaz na server, na ktorom je spustená aplikácia, na webovú stránku
Nadobúdateľa.
2. Odovzdanie Softvéru je riadne dokončené prevedením skúšobného testu.
3. Poskytovateľ je povinný zaistiť potrebnú koordináciu, spoluprácu a vzájomnú rýchlu
informovanosť oboch Zmluvných strán pri realizácii predmetu Zmluvy.
4. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Nadobúdateľovi prevádzkovú podporu týkajúcu sa
predmetu Zmluvy.
5.

Poskytovateľ sa zaväzuje udržiavať v tajnosti poskytnuté podklady a ďalšie informácie, ktoré
sa dozvedel v súvislosti s touto Zmluvou a realizáciou predmetu Zmluvy. Poskytovateľ je
povinný k ochrane tohto obchodného tajomstva zaviazať aj osoby, ktoré použije k
implementácii Softvér.
6. Všetky chyby, ktoré sa objavia v súvislosti s fungovaním Softvéru, budú hlásené formou emailu na e-mailovú adresu Poskytovateľa: luminosity.sk@gmail.com.
7. Poskytovateľ je povinný reagovať na správu o existencii chyby do 3 pracovných dní od
okamihu oznámenia zo strany Nadobúdateľa, a to telefonicky na číslo Nadobúdateľa +421xxx
(či inom čísle pre tieto účely oznámenom zo strany Nadobúdateľa Poskytovateľovi) alebo
prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu Nadobúdateľa xxx (či na inú elektronickú

adresu pre tieto účely, oznámenej zo strany Nadobúdateľa Poskytovateľovi), informovať
Nadobúdateľa o tom, akým postupom bude odstránená oznámená chyba a akí pracovníci
Poskytovateľa budú oznámenú chybu odstraňovať.

VIII. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY
1.

Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škody ani za nepriame škody (vrátane, ale nie
výhradne následných škôd, vedľajších škôd, ušlého zisku alebo akýchkoľvek ďalších
finančných strát), ktoré vznikli Nadobúdateľovi alebo tretím osobám v dôsledku použitia

alebo nemožnosti použitia Softvéru.
2. Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené výpadkami serveru, na ktorom je
Nadobúdateľovi poskytovaný hosting, pokiaľ tieto výpadky boli spôsobené bez zavinenia zo
strany Poskytovateľa.
3. Poskytovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za správnosť a presnosť dát dodávaných z
účtovného systému Nadobúdateľa.
4. V žiadnom prípade celková výška náhrady škody spôsobenej prípadným porušením
zmluvných či zákonných povinností zo strany Poskytovateľa neprevýšia čiastku zaplatenú
Nadobúdateľom za poskytnutie Licencie, a to bez ohľadu na výšku a druh uplatňovanej
náhrady vzniknutých škôd.

IX. UKONČENIE ZMLUVY
í.

2.
3.

4.
a)
b)

Túto Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou medzi Nadobúdateľom a Poskytovateľom.
Každá zo Zmluvných strán môže od tejto Zmluvy odstúpiť z dôvodu podstatného porušenia
tejto Zmluvy druhou Zmluvnou stranou.
Nadobúdateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť z dôvodu podstatného porušenia Zmluvy
Poskytovateľom, pokiaľ dôjde k niektorému z nasledujúcich prípadov:
a) Poskytovateľ mešká s plnením predmetu Zmluvy dlhšie ako 60 dní,
b) Softvér je úplne nespôsobilý k účelu použitia a chyby neboli odstránené ani po uplynutí
primeranej lehoty k ich odstráneniu.
Poskytovateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť z dôvodu podstatného porušenia Zmluvy
Nadobúdateľom, pokiaľ dôjde k niektorému z nasledujúcich prípadov:
Nadobúdateľ poruší niektorú z povinností uvedenú v článku VI. tejto Zmluvy,
Nadobúdateľ neuhradí poplatok za Licenciu za príslušný kalendárny rok ani do 30 dní po

uplynutí jeho splatnosti, i napriek tomu, že bol Poskytovateľom písomne vyzvaný.
5. Odstúpenie nadobúda účinnosť okamihom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane.
6. Odstúpením od tejto Zmluvy zo strany Nadobúdateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa na
zaplatenie poplatku za Licenciu.

X. OPRÁVNENÉ OSOBY
1.

Komunikácia medzi Zmluvnými stranami bude prebiehať najmä prostredníctvom
nasledujúcich oprávnených osôb Zmluvných strán:
a) Oprávnenými osobami Nadobúdateľa sú: (meno, priezvisko, funkcia, telefón, e-mail)
b) Oprávnenými osobami Poskytovateľa sú: (meno, priezvisko, funkcia, telefón, e-mail)

1. Táto Zmluva sa riadi zákonom č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, v znení neskorších
predpisov, v spojení s ustanoveniami zákona č. 168/2003 Z.z. Autorský zákon a ostatnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
2. Pokiaľ sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane z akéhokoľvek dôvodu neplatným, nebude
tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy.
3. Povinnosťou každej zo Zmluvných strán bude bez zbytočného odkladu písomne oznámiť
druhej Zmluvnej strane prípadnú zmenu údajov uvedených v záhlaví tejto Zmluvy.
4. Všetky prílohy tejto Zmluvy sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
5. Všetky zmeny a doplnky tejto Zmluvy musia mať písomnú formu a budú zjednávané formou
postupne číslovaných dodatkov k tejto Zmluve podpísaných oboma Zmluvnými stranami.
6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce zo vzniku, výkladu, realizácie a
ukončenia tejto Zmluvy, ako i všetky vzťahy bezprostredne súvisiace sa budú snažiť riešiť
pokusom o zmier.
7. Táto Zmluva vstupuje v platnosť a účinnosť dňom podpisu druhou zo Zmluvných strán a trvá
po dobu uvedenú v článku III. odst. 1 tejto Zmluvy.
8. Táto Zmluva nahradzuje všetky predchádzajúce písomné i ústne dohody a dojednania
Zmluvných strán vzťahujúce sa k predmetu Zmluvy.
9. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo Zmluvných strán obdrží po
jednom vyhotovení.
10. Obe Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že si dohodu prečítali a súhlasia s jej
obsahom, ktorý zodpovedá ich slobodnej a pravej vôli.

Vo Fiľakove, dňa 12.05.2014
Za Nadobúdateľa
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta

v E>£ATiU/Vl/£dňa Z r C Z O t e
Za Poskytovateľa
Martin Stoila, konateľ

