Licenčná zmluva č. VÚGK 20/2012
uzatvorená podľa § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich
s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)
medzi zmluvnými stranami:
Poskytovateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Kontaktné osoby:
-vo veciach zmluvných:
-vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
DPH:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
Chlumeckého č. 4, 826 62 Bratislava
JUDr. Michal Špánik, riaditeľ
JUDr. Michal Špánik, riaditeľ
Tel.: +421 2 2081 6199
Ing. Ľuboš Karásek, námestník riaditeľa pre vývoj a výskum
Tel.: +421 2 2081 6189
00166251
2020857080
nie je platca
SK2020857080
Štátna pokladnica
7000061016/8180
(ďalej len „poskytovateľ“)

a
Nadobúdateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Poverený zástupca
na uzatvorenie zmluvy:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Kontaktná osoba
vo veciach technických:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor
JUDr. Dušana Višňovská, riaditeľka magistrátu
00603481
SK2020372596
Všeobecná úverová banka, a.s.
6327-012/ 0200
Ing. Živko Peev, vedúci oddelenia informatiky
Tel.: +421 2 59356224
(ďalej len „nadobúdateľ“)

za nasledovných, zmluvnými stranami dohodnutých podmienok:
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Článok I
Predmet zmluvy
1.1

Predmetom tejto zmluvy je udelenie licencie, t.j. súhlasu na použitie vyhotoveného diela
špecifikovaného v ods. 1.2 tohto Čl. za podmienok uvedených v tejto zmluve.

1.2

Dielom pre účely tejto zmluvy sa rozumie počítačový program, ktorý bude vykonávať
pravidelnú týždňovú aktualizáciu informačného systému nadobúdateľa, pričom bude
pozostávať z nasledovných modulov:
1.2.1 vytváranie zmenových tabuliek súborov popisných informácií (SPI) informačného
systému katastra nehnuteľnosti (ISKN) z katastrálnych území v územnom obvode
hlavného mesta SR Bratislavy na strane poskytovateľa (presnú štruktúru súborov
popisuje príloha č. 1 tejto zmluvy),
1.2.2 dodanie zmenových tabuliek nadobúdateľovi (spôsob prenosu tvorí príloha č. 2 tejto
zmluvy),
1.2.3 softvér slúžiaci na aktualizáciu informačného systému nadobúdateľa.

(ďalej len „dielo“, majetkové práva k dielu upravuje čestné vyhlásenie, ktoré tvorí prílohu č. 3
tejto zmluvy)
Článok II
Spôsob realizácie diela
2.1

Do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami
poverený zamestnanec poskytovateľa nainštaluje skúšobnú verziu diela do pripraveného
technického zariadenia nadobúdateľa a následne sa vykoná testovanie diela. Testovanie bude
ukončené najneskôr do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa podpisu zmluvy. V lehote
testovacieho obdobia nadobúdateľ záväzne písomne potvrdí funkčnosť/príp. nefunkčnosť
diela. Písomné vyhlásenie o nefunkčnosti diela musí nadobúdateľ písomne odôvodniť.

2.2

Poskytovateľ sa zaväzuje oficiálne odovzdať dielo nadobúdateľovi v podobe hmotného
nosiča údajov v čase a mieste na základe predchádzajúcej vzájomnej dohody, do (5)
kalendárnych dní odo dňa písomného potvrdenia funkčnosti diela nadobúdateľom. Na
hmotnom nosiči dát bude uložený softvér pre nadobúdateľa podľa Čl. I. ods. 1.2.3 tejto
zmluvy a prvotné údaje zahŕňajúce zmenové záznamy od 15.06.2012 po aktuálny dátum
dodania zmenových tabuliek. Licenčný kľúč sa poskytovateľ zaväzuje dodať spolu s dielom
nadobúdateľovi uložený v obálke. Podľa potreby ďalšie licenčné kľúče budú zaslané
nadobúdateľovi e-mailom na adresu oim@bratislava.sk. Dielo sa považuje za prevzaté po
podpísaní Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami.

2.3

Potvrdením funkčnosti diela nadobúdateľom podľa ods. 2.1 tohto Čl., začne ostrá prevádzka
diela od 01.07.2012.
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Článok III
Rozsah licencie a spôsob použitia diela
3.1
3.2

Poskytovateľ udeľuje nadobúdateľovi k dielu v súlade s § 40 a nasl. autorského zákona vecne
obmedzenú nevýhradnú licenciu, ktorá je časovo obmedzená na dobu trvania tejto zmluvy.
Územne je licencia obmedzená na územie Slovenskej republiky.
Nadobúdateľ je oprávnený udelenú licenciu užívať po prevzatí hmotného nosiča údajov
podľa Čl. II. ods. 2.2.

3.3

Nadobúdateľ nie je oprávnený dielo alebo jeho časť poskytnúť tretej osobe, a to ani
v minimálnom rozsahu.

3.4

Nadobúdateľ nadobúda dňom odovzdania diela podľa tejto zmluvy vlastnícke právo
k hmotnému nosiču dát, pričom nie je dotknuté autorské právo poskytovateľa k dielu.
Nadobúdateľ ako užívateľ diela je oprávnený vytvoriť primeraný počet rozmnoženín (kópií)
diela a to výlučne pre svoju vlastnú potrebu najmä pre záložné a archivačné účely.

3.5

Nadobúdateľ môže vytvoriť rozhranie vlastného informačného systému na ďalšie spracovanie
zmenových súborov hlavne pre potreby správy daní, o ďalšom použití diela nad rámec
zmluvy však musí písomne informovať poskytovateľa, ktorý si vyhradzuje právo na udelenie
súhlasu na takéto použitie diela.
Článok IV
Ďalšie podmienky užívania diela

4.1

Nadobúdateľ v spolupráci s poskytovateľom vykoná primerané opatrenia pre prípad, že dielo
nepracuje riadne, úplne alebo pracuje čiastočne, a to predovšetkým zaistením dát, diagnózou
poruchy, pravidelným preskúšaním výsledkov a pod..

4.2

Ak bude nadobúdateľ počas trvania tejto zmluvy obmedzovaný alebo rušený vo výkone
svojich užívacích práv k dielu tretími osobami, poskytovateľ je povinný bez zbytočného
odkladu a na vlastné náklady vykonať potrebné opatrenia na nápravu za predpokladu, že
nadobúdateľ nárok tretích osôb sám neuzná.
Článok V
Odmena za udelenie licencie, poplatok za užívanie diela

5.1

Zmluvné strany sa dohodli, že nadobúdateľ uhradí poskytovateľovi za plnenie podľa Čl. I.
a Čl. II. tejto zmluvy odmenu a poplatok. Výška odmeny a poplatku je stanovená na základe
zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhl. č. 87/1996 Z.z., ktorou
sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.
5.1.1 Odmena pre poskytovateľa za zriadenie služby a testovanie diela v priestoroch
nadobúdateľa je stanovená na cenu 800,00 € (slovom osemsto eur) bez DPH
z dôvodu, že poskytovateľ nie je platcom DPH za svoju hlavnú činnosť.
5.1.2 Faktúra za zriadenie služby a testovanie diela bude vystavená a odovzdaná
nadobúdateľovi pri oficiálnom odovzdaní diela podľa Čl. II. ods. 2.2 zmluvy,
prípadne do piatich (5) pracovných dní po písomnom vyhlásení nadobúdateľa
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o nefunkčnosti diela podľa Čl. II. ods. 2.1 zmluvy. Splatnosť tejto faktúry je
dohodnutá v lehote do tridsať (30) dní od jej doručenia nadobúdateľovi.
5.2.1 Poplatok za užívanie licencie za obdobie od 01.07.2012 do 30.06.2013 je určený vo
výške 7.500,00 € (slovom sedemtisícpäťsto eur) bez DPH. Poplatok bude uhrádzaný
vo forme mesačných splátok vo výške 625,00 € (slovom šesťstodvadsaťpäť eur),
pričom jednotlivé úhrady sa uskutočnia formou prevodu na bankový účet
poskytovateľa na základe faktúry, ktorú poskytovateľ vystaví pre nadobúdateľa vždy
do desiateho (10) dňa kalendárneho mesiaca. Splatnosť faktúry je dohodnutá v lehote
do pätnástich (15) dní odo dňa doručenia faktúry nadobúdateľovi.
Okrem týždňovej aktualizácie poplatok za udelenie licencie na užívanie diela zahŕňa:
a)

upgrade diela (pod pojmom upgrade diela sa rozumie rozšírenie funkcií a/alebo inovácia
alebo jeho funkčná zmena),

b)

aktualizáciu diela (pod pojmom aktualizácia sa rozumie prispôsobenie diela podmienkam
zmeneným po jeho inštalácii na technických zariadeniach (počítač) nadobúdateľa),

c)

inštaláciu diela poskytovateľom, alebo prostredníctvom ním poverenej osoby na
primeranom počte technických zariadení nadobúdateľa podľa potrieb a požiadaviek
nadobúdateľa,

d)

akákoľvek budúca elektronická alebo telefonická konzultácia, týkajúca sa riadneho
užívania diela,

e)

poskytovanie aktualizovaného návodu a užívateľskej príručky diela v elektronickej
podobe,

f)

opravy poškodených dátových súborov diela, ktoré sa však nevzťahujú sa na poškodenie
kategóriou škodlivého softvéru (vírus, spyware, malware a pod.) a nesprávnou
činnosťou nadobúdateľa za predpokladu, že bol na zo strany poskytovateľa riadne
vyškolený,

g) okamžité riešenie havarijných situácií spôsobených nefunkčnosťou diela, ak nefunkčnosť
diela spôsobil poskytovateľ svojím pochybením.
5.2.2

Zmluvné strany sa dohodli, že výška poplatku za obdobie od 01.07.2013 do
30.06.2014 sa zmení v súlade s mierou medziročnej inflácie určenej Štatistickým
úradom Slovenskej republiky, za predchádzajúci kalendárny rok, ak táto miera
prekročí výšku 2,5%. Takto určená cena bude predmetom dodatku k tejto zmluve.

5.3

Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra bude
obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, nadobúdateľ je oprávnený ju vrátiť a
poskytovateľ je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť
novú. V takomto prípade sa preruší lehota jej splatnosti a nová začne plynúť prevzatím
nového, resp. upraveného daňového dokladu.

5.4

Zmluvné strany sa dohodli, že ak je nadobúdateľ v omeškaní so splnením peňažného
záväzku, alebo jeho časti, je povinný zaplatiť poskytovateľovi úroky z omeškania vo výške
0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň meškania.
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Článok VI
Práva a povinnosti zmluvných strán
6.1

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť nadobúdateľovi primeraný počet inštalačných licenčných
kľúčov, ktoré sú, resp. by boli v budúcnosti potrebné k inštalovaniu diela na technických
zariadeniach (počítač) nadobúdateľa.

6.2

Poskytovateľ je povinný počas doby trvania zmluvy upgradovať dielo, ktorého potrebnosť
vyplýva z dôvodu technických a legislatívnych zmien ako aj z dôvodu potrieb a požiadaviek
nadobúdateľa. V prípade doprogramovania z titulu požiadaviek nadobúdateľa, bude táto
služba spoplatnená.

6.3

Poskytovateľ sa zaväzuje počas doby trvania zmluvy aktualizovať dielo v medziobdobí od
platnosti technických a/alebo legislatívnych zmien do nadobudnutia ich účinnosti. V prípade
rozsiahlych zmien je možné termín po vzájomnej dohode predĺžiť.

6.4

Poskytovateľ je povinný vykonať inštaláciu diela, a to najneskôr v lehote do desiatich (10)
pracovných dní odo dňa kedy bol o to požiadaný nadobúdateľom prostredníctvom
komunikačného formuláru uverejneného na web stránke poskytovateľa, e-mailom, faxom
alebo telefonicky.

6.5

Poskytovateľ sa zaväzuje:
a) zabezpečiť školenie odborných zamestnancov nadobúdateľa najneskôr pri prvej
inštalácii diela,
b) poskytovať konzultácie, odborné poradenstvo najneskôr v lehote do piatich (5)
pracovných dní od požiadania nadobúdateľom,
c) poskytovať nadobúdateľovi k dielu aktualizovaný návod na jeho použitie. Základnú
verziu návodu odovzdá poskytovateľ nadobúdateľovi v tlačenej podobe pri oficiálnom
odovzdaní diela. Aktualizované verzie návodu budú poskytované vo formáte PDF
a zasielané na mail oim@bratislava.sk, prípadne iný mail určený nadobúdateľom.

6.6

Poskytovateľ zodpovedá za kvalitu, funkčnosť a odbornú správnosť upgradu diela,
aktualizácie diela a vykonaného servisu. V prípade vzniknutých chýb diela, je poskytovateľ
povinný tieto chyby bezodkladne po ich oznámení odstrániť na vlastné náklady.

6.7

Poskytovateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať prostredníctvom elektronickej
pošty nadobúdateľa o nových verziách diela na adresu oim@bratislava.sk.

6.8

Poskytovateľ nezodpovedá za chyby a poškodené dátové súbory diela, ktoré vznikli
nesprávnym použitím diela. Chyby a poškodené dátové súbory sa odstránia nasledujúcim
spôsobom:
a)

b)

Kritická chyba je chyba, ktorá má taký vplyv na funkčnosť systému, že je nemožné
s dielom pracovať, ani žiadnym náhradným spôsobom. Kritická chyba bude odstránená
podľa možností poskytovateľa do (48) hodín od nahlásenia chyby v pracovných dňoch
elektronickou poštou, faxom alebo telefonicky riadeným postupom, cez
telekomunikačné prostriedky, pričom pri mimoriadnych podmienkach sa táto lehota
môže predlžiť o ďalších (48) hodín,
Hlavná chyba je chyba, ktorá neumožňuje používanie diela, popísaného v užívateľskej
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dokumentácii (manuál/užívateľská príručka k dielu). Chybu je možno „obísť“ iným
postupom, nastavením, je možné prijať náhradné riešenie situácie. Hlavná chyba diela
(v prípade prevádzkového SW – MS SQL a pod. pri odstránení prevádzkového
problému sa bude postupovať v zmysle aktualizácií a určených postupov autora
prevádzkovaného SW) bude odstránená do piatich (5) pracovných dní od nahlásenia
chyby elektronickou poštou, faxom alebo telefonicky.
c)

Drobná chyba je chyba, ktorá neovplyvňuje spôsob používania diela, popísaného
v užívateľskej dokumentácii (manuál/užívateľská príručka k dielu) z pohľadu plynulej
prevádzky a spoľahlivosti diela. Odstránenie chyby sa bude realizovať v niektorej
nasledujúcej verzii diela, najneskôr v lehote do jedného (1) mesiaca odo dňa nahlásenia
elektronickou poštou, faxom alebo telefonicky.

6.9

Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu navzájom si oznamovať všetky
informácie, ktoré by mohli mať vplyv na riadne plnenie zmluvy.

6.10

Zmluvné strany sa zaväzujú k poskytovaniu súčinnosti pri plnení tejto zmluvy. Ak plnenie
podľa tejto zmluvy je znemožnené kvôli odmietnutiu súčinnosti zamestnancom niektorej
zmluvnej strany, v takom prípade poškodená strana o tom bezodkladne informuje
štatutárnych zástupcov druhej zmluvnej strany a vyzve ich aby súčinnosť ich podriadenej
osoby zabezpečili. Meškanie s plnením podľa tejto zmluvy spôsobené odmietnutím
súčinnosti zamestnaca druhej zmluvnej strany sa nepovažuje za porušenie zmluvy.
Článok VII
Ochrana informácií

7.1

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé, že v rámci plnenia tejto zmluvy:
a)
môžu si vzájomne úmyselne alebo aj opomenutím poskytnúť informácie, ktoré budú
považované za dôverné (ďalej len „dôverné informácie“),
b)
môžu zamestnanci alebo iné oprávnené osoby získať vedomou činnosťou alebo aj
opomenutím prístup k dôverným informáciám druhej strany.

7.2

Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o získaných dôverných informáciách
a obchodnom tajomstve, ktoré si poskytnú v súvislosti s touto zmluvou a budú označené ako
dôverné informácie alebo obchodné tajomstvo, a to najmä informácie ekonomickej,
technologickej obchodnej a tvorivej povahy, interné postupy, stratégie, informácie
o zákazníkoch, plány a náčrty, špecifikácie, poskytnuté v písomnej, elektronickej, ústnej alebo
inej forme. Záväzok mlčanlivosti zostáva v platnosti aj po zmene alebo ukončení tejto
zmluvy, a to po celú dobu, kedy je jeho porušenie schopné spôsobiť škodu. Zmluvné strany
sa zaväzujú, že budú so získanými dôvernými informáciami a obchodným tajomstvom
nakladať tak, aby nedošlo k ich zverejneniu, sprístupneniu alebo poskytnutiu neoprávneným
osobám alebo ich úniku, a to aj z nedbanlivosti.

7.3

Pokiaľ budú dôverné informácie poskytované v písomnej forme a/alebo vo forme textových
súborov na počítačových médiách, je odovzdávajúca strana povinná upozorniť prijímajúcu
stranu na dôvernosť takých informácií vyznačením nápisom „DÔVERNÉ“.

7.4

Nadobúdateľ je si vedomý, že prílohy č. 1 a č. 2 k tejto zmluve predstavujú obchodné
tajomstvo pre poskytovateľa a preto nadobúdateľ vynaloží primerané úsilie aby sa k nim
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nedostali tretie strany. Na tieto prílohy k zmluve sa vzťahuje výnimka pri zverejňovaní
povinne zverejňovaných zmlúv podľa § 5a ods. 4 z. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v platnom znení, a preto sa nezverejňujú.
Článok VIII
Vyhlásenia a záruky
8.1

Poskytovateľ vyhlasuje, že disponuje potrebnými oprávneniami k plneniu jeho povinností
podľa tejto zmluvy.

8.2

Poskytovateľ ďalej vyhlasuje, že dielo svojou formou, funkčnosťou, zameraním,
vyhotovením a užívateľským prostredím má vlastnosti vyžadované nadobúdateľom za
účelom vykonávania update vlastného systému. Poskytovateľ zaručuje, že dielo vyhovuje
požiadavkám nadobúdateľa a že je kompatibilné s ostatnými technickými prostriedkami
nadobúdateľa (hardwarové a softwarové komponenty), ktoré má v súvislosti s používaním
diela.

8.3

Nadobúdateľ vyhlasuje, že prevádzkuje také technické prostriedky, informačné systémy,
aplikačný a licenčný SW, ktoré sú plne kompatibilné s dielom, resp. jeho technickými
prostriedkami.
Článok IX
Doručovanie

9.1

Všetky písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresy účastníkov uvedené v záhlaví
tejto zmluvy alebo na inú adresu písomne oznámenú niektorým z účastníkov. Všetky
písomnosti sa doručujú poštou vo forme doporučenej zásielky, pričom ak v tejto zmluve nie
je uvedené inak, pre plynutia lehôt a posúdenie právnych účinkov jednotlivých písomných
právnych úkonov je rozhodujúci deň prevzatia písomnosti adresátom vyznačený na
doručenke. Ak sa zásielka z akéhokoľvek dôvodu vráti odosielateľovi, považuje sa deň jej
vrátenia za deň doručenia písomnosti, a to aj vtedy, ak sa adresát o odoslaní zásielky a jej
prípadnom uložení na pošte nedozvedel. Zásielka sa považuje za doručenú aj dňom
odmietnutia jej prevzatia.
Článok X
Doba trvania zmluvy a ukončenia zmluvy

10.1

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú: od 15.06.2012 do 30.06.2014.

10.2

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká:
a) na základe písomnej dohody obidvoch zmluvných strán,
b) uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná,
c)
jednostranným odstúpením v súlade s touto zmluvou
ustanoveniami autorského zákona a Občianskeho zákonníka.

10.3

a/alebo

s príslušnými

Nadobúdateľ a poskytovateľ sú oprávnení odstúpiť od zmluvy v prípade, ak niektorá zo
zmluvných strán poruší dohodnuté zmluvné povinnosti a v lehote určenej v písomnej výzve,
ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15) pracovných dní, nezjedná nápravu. Účinky
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odstúpenia nastanú dňom keď prejav vôle jednej zmluvnej strany o odstúpení bude doručený
druhej zmluvnej strane. V prípade nadobúdateľa týmto dňom zároveň nadobúdateľ stráca
oprávnenie používať dielo.
Článok XI
Záverečné ustanovenia
11.1

Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami po dohode obidvoch
zmluvných strán.

11.2

Práva a povinnosti touto zmluvou zvlášť neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami
autorského zákona, Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych
predpisov platných na území Slovenskej republiky.

11.3

Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ nie je oprávnený postúpiť svoje práva, resp.
akékoľvek svoje pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy tretej osobe bez predchádzajúceho
písomného súhlasu nadobúdateľa. Takéto postúpenie práv, resp. pohľadávok by odporovalo
vyššie uvedenej dohode s nadobúdateľom a podľa ustanovenia § 39 Občianskeho zákonníka
by bolo neplatné.

11.4

Zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom každá zo
zmluvných strán obdrží po dve (2) vyhotovenia.

11.5

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň
po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony.

11.6

Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu
žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

11.7

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy, ktorými sú:
príloha č. 1: Štruktúra poskytovaných súborov
príloha č. 2: Spôsob dodania zmenových tabuliek
príloha č. 3: Čestné vyhlásenie

V Bratislave dňa: 14. 06. 2012

V Bratislave dňa: 14. 06. 2012

za Výskumný ústav geodézie a
kartografie v Bratislave
VR
-------------------------------------------JUDr. Michal Špánik
riaditeľ

za Hlavné mesto SR Bratislavu
VR
-------------------------------------------JUDr. Dušana Višňovská
riaditeľka magistrátu
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