
LICENCNA ZMLUVA č. U1360/2013
1. Z m l u v n é  s t r a n y

1.1. Poskytovatel’:
Názov: MADE spol. s r.o.
Sídlo: Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36041688
Zápis do OR: Okresný súd v Banskej Bystrici odd. Sro, vložka Č.6451/S 
Banka: Tatrabanka, 2623481276/1100
Telefón: 048-2861353
E-mail: urbis@made.sk
Zastúpený: Ing. Pavol Skočovský, konateľ spoločnosti

Lívia Rumpelová, na základe plnej moci

1.2. Nadobúdateľ:
Názov: Obec Prašice
Sídlo: Ul. 1. mája 142, 956 22 Prašice
IČO: 00310964
E-mail: obec.prasice@stonline.sk
Telefón: 038/5389125
Zastúpený: Erika Nemešová, starosta

2. P r e d m e t  z m l u v y

2.1. Predmetom zmluvy je:
a) poskytnutie licencie -  používateľských práv nadobúdateľovi k aplikačnému programo

vému vybaveniu informačného systému pre obce a mestá URBIS® (ďalej len Program), 
a to v konfigurácii uvedenej v Prílohe č. 1, ktorá je súčasťou tejto zmluvy;

b) poskytnutie služby Systémová podpora, ktorá zahŕňa: telefonickú a e-mailovú podporu, 
legislatívnu a programovo-technickú údržbu, a distribúciu nových verzií (ďalej len 
Systémová podpora), k Programu.

2.2. Podmienky poskytnutej licencie a Systémovej podpory sú špecifikované vo Všeobecných 
obchodných a licenčných podmienkach, ktorých znenie platné v čase podpisu tejto zmluvy 
je v Prílohe č. 2, ktorá je súčasťou tejto zmluvy (ďalej len VOLP).

2.3. Nadobúdateľ sa zaväzuje Program od Poskytovateľa prevziať a za Systémovú podporu 
zaplatiť dohodnutú cenu.

3. C e n a  a  p l a t o b n é  p o d m ie n k y

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ poskytuje licenciu na Program v zmysle čl. 2 
bod 2.1.a) bezplatne.

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za Systémovú podporu je 622 € vrátane DPH 
(šesťstodvadsaťdva eúr) za kalendárny rok.

3.3. Poskytovateľ má právo navýšiť cenu uvedenú v bode 3.2 každoročne s účinnosťou od 1. apríla 
minimálne o výšku inflácie zverejnenú Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok.

3.4. Nadobúdateľ sa zaväzuje uhrádzať pravidelný poplatok za Systémovú podporu každý 
kalendárny rok po celú dobu poskytovania tejto služby, a to na základe faktúry vystavenej 
Poskytovateľom so splatnosťou 14 dní.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ Nadobúdateľ nezaplatí ktorékoľvek finančné plnenie 
vyplývajúce z tejto zmluvy v termíne stanovenom danou faktúrou alebo touto zmluvou,
je Poskytovateľ oprávnený požadovať a Nadobúdateľ je povinný uhradiť Poskytovateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania.
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4. ZÁRUKA, REKLAMÁCIE A PODMIENKY PRE PLATNOSŤ ZÁRUKY
4.1. Poskytovatel’ garantuje, že Program má v dobe dodania funkčné a technické vlastnosti, 

ktoré zodpovedajú používateľskej dokumentácii a platnej legislatíve. V prípade zistenia 
závady Programu je Nadobúdateľ oprávnený uplatniť reklamáciu.

4.2. Konkrétne záručné a reklamačné podmienky sú špecifikované vo VOLP.
4.3. Pre platnosť záruky je Nadobúdateľ povinný:

a) bez výnimiek dodržiavať ustanovenia VOLP a pokyny uvedené v používateľskej 
dokumentácii;

b) zabezpečiť používanie Programu iba vyškolenými pracovníkmi.

5. O s t a t n é  d o je d n a n ia

5.1. Program ostáva vo vlastníctve Poskytovateľa a je chránený autorským právom, právom 
obchodného tajomstva a medzinárodnými zmluvami. Všetky práva patentové, autorské, 
práva k ochranným známkam a práva založené na obchodnom tajomstve vo vzťahu
k Programu sú a zostanú vo vlastníctve Poskytovateľa

5.2. Poskytovateľ zodpovedá Nadobúdateľovi za škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku porušenia 
zmluvného záväzku vyplývajúceho zo zmluvy a VOLP.

5.3. Poskytovateľ nezodpovedá za škody vrátane straty údajov, ktoré Nadobúdateľovi vznikli 
vlastným konaním poškodeného, (napr. spracovanie chybných vstupných údajov, 
pokračovanie v práci pri zrejmých nedostatkoch Programu a pod.), obsluhou Programu 
v rozpore so zmluvou, VOLP alebo používateľskou dokumentáciou, vplyvom technickej 
chyby počítača, použitím počítača s nevyhovujúcimi technickými a programovými 
podmienkami pre prevádzku, alebo iným vonkajším vplyvom (napr. výkyvy napätia
pri dodávke elektrického prúdu), alebo z dôvodov vyššej moci.

5.4. Poskytovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vznikli Nadobúdateľovi v období od prijatia 
legislatívnych zmien do doby aktualizácie Programu vykonanej podľa VOLP a v prípadoch, 
kedy Nadobúdateľ pokračovaľv používaní Programu po vypovedaní zmluvy alebo
po odstúpení od zmluvy.

5.5. V prípade, že Nadobúdateľ nezaplatí cenu za licenciu v dohodnutom termíne podľa tejto 
zmluvy, Poskytovateľ môže od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy vylučuje možnosť 
používať Program Nadobúdateľom.

5.6. V prípade, že Nadobúdateľ nesplní v tejto zmluve dohodnuté platobné podmienky
za poskytovanie Systémovej podpory, má Poskytovateľ právo pozastaviť poskytovanie 
Systémovej podpory až do splnenia zmluvne dohodnutých platobných podmienok bez toho, 
aby to bolo považované za porušenie ustanovení tejto zmluvy zo strany Poskytovateľa.

5.7. Pri plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy môže dôjsť medzi Nadobúdateľom
a Poskytovateľom k výmene informácií, ktoré sú považované za dôverné. Za dôverné 
informácie sa považujú všetky informácie navzájom poskytované, ktoré sú predmetom 
obchodného tajomstva v zmysle zásad § 17 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. a autorských 
práv v zmysle zásad autorského zákona. Výmena informácií sa obmedzí len na tých 
zamestnancov zmluvných strán, ktorí sa budú bezprostredne podieľať na činnostiach 
predmetu tejto zmluvy. Poskytnuté informácie budú použité iba na plnenie záväzkov 
zmluvných strán podľa podmienok zmluvy.

5.8. Táto zmluva je uzatvorená a riadi sa platnými zákonmi Slovenskej republiky. Pokiaľ sa 
akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neúčinné, potom zmluvné strany nahradia takéto 
ustanovenie novým účinným ustanovením, ktoré bude čo najbližšie pôvodným vecným
a ekonomickým zámerom pôvodného ustanovenia.

5.9. Zmluvné strany sa dohodli, že vzniknuté spory budú riešiť rokovaním. V prípade, že nedôjde 
k dohode do 30 dní od začatia riešenia sporu, odstúpia spor na riešenie príslušnému súdu.

5.10. Nadobúdateľ súhlasí s uvádzaním svojho názvu v tlačových materiáloch a pri propagačných 
akciách Poskytovateľa.
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D o b a  t r v a n ia  z m l u v y

6.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

6.2. Zmluvu možno skončiť vzájomnou dohodou zmluvných strán v termíne dohodnutom
v písomnej Dohode o skončení licenčnej zmluvy, ktorá musí obsahovať zoznam vzájomných 
pohľadávok a spôsob ich vyrovnania a ak to žiada niektorá zo zmluvných strán, tiež dôvod 
jej skončenia.

6.3. Nadobúdateľ môže túto zmluvu vypovedať písomnou formou v trojmesačnej výpovednej 
dobe najskôr po dvoch rokoch odo dňa podpísania tejto zmluvy.

6.4. Poskytovatel’ môže túto zmluvu vypovedať s okamžitou platnosťou pri nedodržaní VOLP
a v prípade, že Nadobúdateľ mešká s ktorýmkoľvek finančným plnením vyplývajúcim z tejto 
zmluvy dlhšie ako 30 dní odo dňa splatnosti.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Táto zmluva v plnom rozsahu nahrádza kúpnu zmluvu č. U888/2011 vrátane všetkých jej 
dodatkov.

7.2. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Adresy, mená pracovníkov zmluvných 
strán, telefónne a faxové čísla je možné meniť aj jednostranným písomným oznámením; 
zmluvné strany sa zaväzujú bez meškania oznamovať zmeny uvedených údajov druhej 
zmluvnej strane.

7.3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán 
obdrží po jednom.

7.4. Tato zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu.

7.5. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, s jej obsahom 
súhlasia, a že bola uzavretá po vzájomnom prerokovaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, 
čo potvrdzujú nižšie uvedenými podpismi.

V Banskej Bystrici dňa 13.2.2013 V Prašiciach dňa 2013

f "HJ .............. / ..........

Nadobúdateľ

Prílohy:

Príloha č. 1 - Konfigurácia informačného systému URBIS®

Príloha č. 2 - Všeobecné obchodné a licenčné podmienky informačného systému URBIS®

Postdyytovat n|j^
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