Sublicenčná zmluva
uzatvorená v zmysle § 72 ods, 1 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskoršícti predpisov
(ďalej len ako „zmluva“) medzi
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, zastúpenie: Ing.
Tatiana Kratoctivllová, prvý námestník primátora, v zmysle Rozľiodnutla č. 6/2021 primátora tilavnétio mesta Slovenskej
republiky Bratislavy o podpisovaní písomností a právnycľi dokumentov (Podpisový poriadok), IČO: 00 603 48, bankové
spojenie: Československá obchodná banka, a.s., číslo účtu (IBAN): SK23 7500 0000 0000 2582 7143
(ďalej len ako „poskytovateľ“)

N ua ktiv s.r.o., sídlo: Žižkova 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02 zastúpenie: Mgr. Miroslav Učko, IČO:
35722533, DIČ: 2020218486, IČ DPH: SK2020218486, bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s., číslo účtu
(IBAN): SK6302000000004493418859
(ďalej len ako „nadobúdateľ)
(poskytovateľ a nadobúdateľ spolu ďalej len ako „zmluvné strany“ alebo samostatne aj ako „zmluvná strana“)
Preambula
PoskytovateľovI bola licenčnou zmluvou č. M AG B 02100083 zo dňa 09.09.2021 (ďalej len ako „licenčná zm luva“)
udelená licencia na používaniedlela vytvoreného v zmysle zmluvy o dielo č. M AG TS1400158zodňa 10.10.2014 (ďalej
len ako „dielo“).
V zmysle licenčnej zmluvy je poskytovateľ oprávnený udeliť tretej osobe subllcenclu k dielu v rozsahu udelenej licencie,
tzn. dielo voľne používať podľa vlastného uváženia všetkými dovolenými spôsobmi, t. j. najmä, nie však výlučne dielo
rozmnožovať, spracúvať, modifikovať, upravovať, opravovať v akomkoľvek rozsahu, pričom platí, že poskytovateľ ani
tretia osoba nie sú oprávnení dielo publikovať alebo zverejňovať inak, ako je v licenčnej zmluve uvedené.

1.
2.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Článok I
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinnosti zmluvných strán pri poskytnutí subllcencle poskytovateľom
nadobúdateľovi k používaniu diela.
Tie práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré nie sú touto zmluvou výslovne upravené, sa spravujú
príslušnou legislatívou platnou a účinnou na území Slovenskej republiky, najmä, nie však výlučne, zákonom č.
185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Autorský zákon“) a zákonom č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“).
Článok II
Poskytnutie subllcencle a rozsah subllcencle
Poskytovateľ touto zmluvou a za podmienok v nej stanovených bezodplatne poskytuje, v zmysle článku IV ods.
1 licenčnej zmluvy, ktorá je Prílohou č. 1 tejto zmluvy, nadobúdateľovi subllcenclu k dielu v neobmedzenom
vecnom rozsahu, v neobmedzenom územnom rozsahu a v časovom rozsahu podľa bodu 2 tohto článku. Pre
vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že rozsah udelenej subllcencle žiadnom prípade nepresahuje rozsah
licencie udelenej poskytovateľovi v zmysle vyššie uvedenej licenčnej zmluvy,
Sublicencia je udelená na dobu určitú a to na dobu trvania tejto zmluvy.
Nadobúdateľ je oprávnený dielo voľne používať podľa vlastného uváženia všetkými dovolenými spôsobmi, t. j.
najmä, nie však výlučne dielo rozmnožovať, spracúvať, modifikovať, upravovať, opravovať v akomkoľvek
rozsahu.
Poskytovateľ sa zaväzuje umožniť nadobúdateľovi prístup k dielu v rozsahu, vakom má prístup k dielu
poskytovateľa.
Nadobúdateľ nie je oprávnený dielo publikovať, zverejňovať alebo sprístupniť Inej osobe ako poskytovateľovi
alebo poskytovateľom určenej osobe.
Nadobúdateľ je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k neoprávnenému použitiu diela. Nadobúdateľ zodpovedá za
všetku škodu, ktorá poskytovateľovi vznikne neoprávneným použitím diela.
Nadobúdateľ nie je oprávnený poskytnúť sublicenciu k dielu podľa tejto zmluvy tretej osobe a/alebo postúpiť
subllcenclu k dielu na tretiu osobu.
Nadobúdateľ nie je oprávnený postúpiť práva mu vyplývajúce tejto zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho
písomného súhlasu poskytovateľa.
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V prípade porušenia autorských práv k dielu nadobúdateľom alebo v pripade akéhokoľvek iného porušenia
Autorského zákona vo vzťahu k dielu alebo porušenia ustanovení tejto zmluvy, ktorého dôsledkom bude vznikne
poskytovateľovi povinnosť uhradiť tretej osobe náhradu škody zodpovedá nadobúdateľ v plnom rozsahu za takto
spôsobenú škodu a je povinný túto škodu poskytovateľovi uhradiť v plnej výške.
Článok III
Zmluvné pokuty
Nadobúdateľ je povinný uhradiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 40.000,- (slovom: štyridsaťtisíc) eur,
za každé porušenie povinnosti uvedenej v článku II tejto zmluvy, t. j. v prípade, ak nadobúdateľ
a)
dielo publikuje, zverejni alebo sprístupni inej osobe ako poskytovateľovi alebo poskytovateľom určenej
osobe,
b)
nezabezpečí dielo pred jeho zneužitím a dôjde k neoprávnenému použitiu diela,
c)
poskytne sublicenciu k dielu tretej osobe a/aiebo postúpi subllcenclu na tretiu osobu,
d)
postúpi práva vyplývajúce mu z tejto zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho súhlasu
poskytovateľa.
Uplatnením a/aiebo uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo poskytovateľa na náhradu škody.
Uplatnenie a/alebo uhradenie zmluvnej pokuty nezbavuje nadobúdateľa jeho zmluvnej povinnosti zabezpečenej
zmluvnou pokutou.
Zmluvná pokuta bude nadobúdateľom uhradená na základe faktúry vystavenej poskytovateľom a doručenej
nadobúdateľovi. Splatnosť každej faktúry je 10 dni od jej doručenia nadobúdateľovi.
Záväzok nadobúdateľa uhradiť zmluvnú pokutu sa považuje za splnený dňom pripísania fakturovanej sumy na
bankový účet poskytovateľa uvedený na faktúre.
Článok IV
Komunikácia zmluvných strán
Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené Inak, komunikácia medzi zmluvnými stranami prebieha všetkými dostupnými
komunikačnými prostriedkami, najmä, nie však výlučne, listovou zásielkou, elektronickou správou, telefonicky a
osobne.
Listovú zásielku je možné doručovať prostredníctvom poštového podniku alebo kuriéra na adresu zmluvnej
strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Za doručenú sa považuje každá listová zásielka, ktorá:
a)
bola adresátom prevzatá dňom jej prevzatia,
b)
prevzatie bolo adresátom odmietnuté, dňom, kedy bolo prevzatie odmietnuté,
c)
bola uložená na pobočke poštového podniku uplynutím tretieho dňa od uloženia, aj keď sa adresát s jej
obsahom neoboznámil.
Za prvé kontaktné osoby boli určené:
a)
za poskytovateľa - Ing. Petra Dzurovčinová, petra.dzurovcinova@ bratislava.sk, +421 910 972 253,
b)
za nadobúdateľa - Ing. Ján Gnojčák, ian.qnoicak@ nuaktiv.sk, +421 (907) 365 609.
Elektronická správa sa považuje za doručenú deň nasledujúci po jej odoslaní na emailovú adresu podľa článku
IV ods. 3 tejto Zmluvy a to aj vtedy, ak sa adresát o jej obsahu nedozvedel. Uvedené neplatí, ak je odosielateľovi
doručená automatická správa o nemožnosti adresáta oboznámiť sa so správou spolu s uvedením Inej kontaktnej
osoby.
V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo mimoriadnej udalosti v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, alebo v prípade vyhlásenia vojny, vojnového stavu,
výnimočného alebo núdzového stavu v zmysle ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase
vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, je možné doručovať tie písomnosti v znení
neskorších predpisov, ktoré môžu mať za následok vznik, zmenu alebo zánik práv a povinnosti Zmluvných strán
vyplývajúcich z tejto Zmluvy aj prostredníctvom elektronickej schránky v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o
elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o e-Governmente) (ďalej len ako „Zákon o e-Governmente“). Doručovanie písomnosti zaslaných
prostredníctvom elektronickej schránky v zmysle Zákona o e-Governmente sa riadi príslušnými ustanoveniami
tohto zákona.
Zmluvné strany sú povinné minimálne raz denne kontrolovať kontaktné emailové schránky.
Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu oznámiť sl navzájom akúkoľvek zmenu kontaktných údajov.
Takéto oznámenie je účinné jeho doručením.
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článok v
Záverečné ustanovenia
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, po dobu trvania Zmluvy o poskytnutí elektronických služieb uzatvorenej
medzi poskytovateľom a nadobúdateľom,
Pred uplynutím doby podľa článku V ods. 1 tejto zmluvy zaniká táto zmluva aj:
a)
v deň zániku licencie podľa licenčnej zmluvy, ktorá je Prílohou č. 1 tejto zmluvy, o čom je poskytovateľ
povinný v deň zániku vyššie uvedenej licenčnej zmluvy informovať nadobúdateľa.
Zmluvné strany sú oprávnené túto zmluvu písomne vypovedať listovou zásielkou aj bez udania dôvodu, pričom
výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpisom a účinnosť deň nasledujúci pôdni jej zverejnenia na webovom sídle
poskytovateľa v zmysle ust. § 5a a nasl. zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) v znení neskorších predpisov.
Táto zmluva je vyhotovená v 4 (slovom: štyroch), rovnopisoch, z ktorých má každý právnu silu originálu, z ktorých
každá zmluvná strana dostane po 2 (slovom: dvoch), rovnopisoch.
Zmena tejto zmluvy je možná len formou písomného a očíslovaného dodatku k tejto zmluve, ktorý bude
podpísaný zástupcami zmluvných strán.
Neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovatel'nosť niektorého ustanovenia tejto zmluvy nespôsobuje neplatnosť,
neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť tejto zmluvy ako celku.
V prípade neplatnosti, neúčinnosti alebo neaplikovateľnosti niektorého ustanovenia tejto zmluvy sú zmluvné
strany povinné vyvinúť všetku súčinnosť, ktorú od nich možno spravodlivo požadovať, aby neplatné, neúčinné
alebo neaplikovateľné ustanovenie tejto zmluvy nahradili novým ustanovením v súlade s účelom tejto zmluvy.
V prípade, ak bude právny predpis citovaný v tejto Zmluve zrušený a nahradený iným právnym predpisom,
odkazy tejto zmluvy na nahradený právny predpis sa budú považovať za odkazy na právny predpis, ktorý ho
nahradil.
Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť primerané úsilie pri riešení vzájomných sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy,
ktoré budú riešené v prvom rade zmierlivým spôsobom a dialógom. V prípade, ak zmierlivý spôsob riešenia
vzájomných sporov nebude úspešný, právomoc riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy majú súdy Slovenskej
republiky.
Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu a jej prílohy prečítali, ich obsahu porozumeli, súhlasia s nimi a sú
si vedomé právnych následkov podpísania tejto zmluvy.
Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná sloboda nie je žiadnym spôsobom obmedzená, túto zmluvu uzavreli
slobodne, vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho túto zmluvu vlastnoručne
podpisujú.
Prílohou tejto zmluvy je:
a) Príloha č. 1 - Licenčná zmluva č. M AG B02100083.

V Bratislave, dňa

V Bratislave 0 2.0 2,^0'^

VR
poskytovateľ
Ing. Tatiana Kratochvilová
prvý námestník primátora

f y

VR
.......
Mgr. Miroslav Učko
konateľ
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Licenčná zm lu va č. M A G B 021 00083
uzatvorená v zmysle ust. § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskoršícti predpisov
(ďalej len ako „Zm luva“)
medzi

Lom tec.com a.s,, so sídlom Liščie údolie 5, 841 04 Bratislava, zastúpenie: Mgr, Miroslav Ličko, predseda predstavenstva,
bankové spojenie IBAN SK1711000000002629431093, banka: Tatra banka a,s„ IČO: 35 795 174, DIČ: 202027974
(ďalej aj ako „P o skyto vateľ')

H lavn é m esto S lo ve n skej republiky B ratislava, so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava I, zastúpenie: Ing. Martin
Vavrek, riaditeľ sekcie informatiky, dát a informácií v zmysle Rozhodnutia č. 6/2021 primátora hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy, o podpisovani písomnosti a právnych dokumentov (Podpisový poriadok), IČO: 00 603 481, DIČ:
2020372596
(ďalej aj ako „N ad o b ú d ateľ')
(Poskytovateľ a Nadobúdateľ ďalej spolu len ako „Zm luvné strany")
Článok I
P red m et Zm luvy
Predmetom tejto Zmluvy je úprava vybraných právnych vzťahov, práv a povinnosti súvisiacich s poskytnutím licencie k dielu
podľa tejto Zmluvy, ako aj súvisiacich s postupom Zmluvných strán pre účely verejného obstarávania vyhláseného
Nadobúdateľom a súvisiaceho s dielom podľa tejto Zmluvy.

Č láno k II
V ym ed zen ie diela
Pre účely tejto Zmluvy sa pod pojmom „Dielo“ rozumie výsledok splnenia povinností Poskytovateľa vyplývajúcich mu zo zmluvy
o dielo č. MAGTS1400158 uzatvorenej s Poskytovateľom a Nadobúdateľom dňa 10,10.2014 spolufinancovanej z verejných
zdrojov na základe obstarania zákazky uverejnenej vo Vestniku verejného obstarávania c. 199/2013 pod kódom 16609-MSS
dna 11.10.2013, verejný obstarávate!': Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, zákazka: „Elektronizácia služieb
bratislavskej samosprávy“, na základe ktorej Poskytovateľ dodal projekt „Elektronizácia služieb mesta Bratislava“.

Č lánok III
Po skytnutie licencie
Poskytovateľ udeľuje Nadobúdateľovi súhlas na používanie Diela v súlade s touto Zmluvou. Nadobúdateľ je oprávnený Dielo
voľne používať podľa vlastného uváženia všetkými dovolenými spôsobmi, t. j. najmä, nie však výlučne Dielo rozmnožovať,
spracúvať, modifikovať, upravovať, opravovať v akomkoľvek rozsahu, Poskytovateľ udeľuje týmto Nadobúdateľovi licenciu na
Dielo v neobmedzenom vecnom rozsahu, v neobmedzenom územnom rozsahu a v časovom rozsahu na dobu trvania
majetkových práv k Dielu podľa § 32 zákona č. 185/2015 Z, z.. Autorský zákon. Táto licencia je udelená ako výhradná, pričom
Nadobúdateľ nie je povinný licenciu využiť. Nadobúdateľ nie je oprávnený Dielo publikovať alebo zverejňovať inak, ako je
uvedené v tejto Zmluve.

Č lán o k IV
S u blicencia
1.

2.

3.

Poskytovateľ týmto súhlasí, že Nadobúdateľ je oprávnený udeliť tretej osobe podľa článku IV ods. 2 tejto Zmluvy
sublicenciu na Dielo podľa článku III ods. 1 tejto Zmluvy v rozsahu udelenej licencie článku III tejto Zmluvy, Udelenie
sublicencie musí byť v písomnej forme.
Nadobúdateľ je oprávnený poskytnúť sublicenciu výlučne úspešnému uchádzačovi verejného obstarávania podľa
článku V tejto Zmluvy (ďalej len ako „Spracovateľ“), predmetom ktorého bude obstaranie spracovateľa Diela pre účely
jeho ďalšieho rozvoja a používania Nadobúdateľom a to aj opakovane,
Poskytovateľ týmto vyhlasuje, že takéto použitie Diela a/alebo diela tretej osoby nie je porušením povinnosti
Nadobúdateľa podľa tejto Zmluvy.

Č láno k V
V e re jn é o b s taráv an ie
1.

2.

Predmetom verejného obstarávania vyhláseného Nadobúdateľom bude obstaranie spracovateľa Diela pre účely jeho
ďalšieho rozvoja a používania Nadobúdateľom (ďalej len ako „Verejné obstarávanie“), s čim Poskytovateľ bezvýhradne
súhlasí.
Poskytovateľ sa zaväzuje do 3 (slovom: troch) pracovných dni odo dňa účinnosti tejto Zmluvy poskytnúť
Nadobúdateľovi na vhodnom pamäťovom médiu náhodne vybratú časť Diela (ďalej len ako „Vzor“) pre účely Verejného
obstarávania.

3.

45.
6.
7.

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Vzor v takej kvalite a kvantite, aby účastníci Verejnétio obstarávania boli sctiopni
reálne ztiodnotiť svoje schopnosti spracovať a ďalej rozvíjať Dielo pre Nadobúdateľa a podľa požiadaviek a potrieb
Nadobúdateľa. Poskytovateľ je oprávnený upraviť Vzor spôsobom, vďaka ktorému bude možné jednoznačne určiť
zneužitie Vzoru a odlíšiť také zneužitie od zneužitia Diela.
Nadobúdateľ je oprávnený použiť Vzor len pre účely Verejného obstarávania, s čim Zmluvné strany bezvýhradne
súhlasia.
Nadobúdateľ je povinný uzatvoriť s účastníkmi Verejného obstarávania dohodu o utajení pre účely poskytnutia
zdrojových kódov tretím stranám, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
Nadobúdateľ je oprávnený poskytnúť Vzor účastníkom Verejného obstarávania, s ktorými bude mať podpísanú
Dohodu o mlčanlivosti podľa článku V ods. 5 tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si vzájomne všetku súčinnosť, ktorú od nich možno spravodlivo požadovať, aby
bol naplnený účel Verejného obstaravania.

Č láno k VI
O dm ena
1.

Zmluvné strany prehlasujú, že Poskytovateľ plní svoje povinnosti vyplývajúce mu z tejto Zmluvy, a to:
a)
b)
c)

2.

udelenie licencie podľa článku III tejto Zmluvy,
poskytnutie Vzoru a súčinnosti podľa článku IV tejto Zmluvy,
ďalšie povinnosti Poskytovateľa podľa tejto Zmluvy

bezodplatne.
Ďalej Zmluvné strany prehlasujú, že Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať od Nadobúdateľa žiadne úhrady a
náhrady nákladov súvisiacich s touto Zmluvou, okrem prípadov, ktoré sú v tejto Zmluve výslovne uvedené

Č lán o k VII
Z m lu vn é pokuty
1.

2.
3.
4.
5.

6.

V prípade, ak Nadobúdateľ preukázateľne poskytne Dielo inej osobe ako Spracovateľovi, je Poskytovateľ oprávnený
uložiť Nadobúdateľovi zmluvnú pokutu až do výšky 40.000 EUR (slovom: štyridsaťtisíc eur) za každé takéto poskytnutie
Diela. Rovnako v prípade, ak Nadobúdateľ preukázateľne nepodpíše s účastníkom Verejného obstarávania dohodu o
utajeni pre účely poskytnutia zdrojových kódov tretím stranam, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy, je Poskytovateľ
oprávnený uložiť Nadobúdateľovi zmluvnú pokutu až do výšky 40.000 EUR (slovom: štyridsaťtisíc eur) za každé takéto
porušenie povinnosti Nadobúdateľa. Za poskytnutie Diela inej osobe ako Spracovateľovi sa nepovažuje poskytnutie
Vzoru pre účely Verejného obstarávania podľa tejto Zmluvy.
Nadobúdateľ nezodpovedá za zneužitie Diela treťou osobou a je povinný poskytnúť Poskytovateľovi všetku súčinnosť,
ktorú možno od Nadobúdateľa spravodlivo požadovať, nevyhnutnú na ochranu autorských práv Poskytovateľa k Dielu.
Zmluvnú pokutu je povinný Nadobúdateľ zaplatiť podľa tejto Zmluvy do 30 dni od preukázateľného doručenia faktúry
Nadobúdateľovi.
Faktúra podľa článku Vil ods. 3 tejto Zmluvy musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 74 ods. 1
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje. Nadobúdateľ je oprávnený ju vrátiť
Poskytovateľovi v lehote jej splatnosti s písomným odôvodnením, na doplnenie a odstránenie zistených nedostatkov.
Poskytovateľ je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť novú faktúru. V takomto
prípade sa pôvodná lehota splatnosti zruší a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej, resp.
novej faktúry Nadobúdateľovi.
Zmluvné strany v plnej výške zodpovedajú za škodu, ktorá druhej Zmluvnej strane vznikne z dôvodu nesplnenia
niektorej z povinnosti podľa tejto Zmluvy. tJstanovenia článku VII ods. 2, 3 a 4 sa použijú primerane.

Č lán o k Vili
Ď alšie práva a povinn osti Zm luvných strán
1.
2.
3.

Zmluvné strany sú povinné postupovať tak, aby sa predchádzalo vzniku škody.
Zmluvné strany sú povinné plniť si svoje povinnosti tak, aby bol naplnený účel tejto Zmluvy.
Nadobúdateľ je povinný v lehote do 5 kalendárnych dni oznámiť Poskytovateľovi uplatnenie nárokov z akýchkoľvek
práv duševného vlastníctva v súvislosti s touto zmluvou treťou osobou, inak jeho nárok zaniká. Poskytovateľ je povinný
do 5 kalendárnych dní poskytnúť Nadobúdateľovi všetku súčinnosť pri ochrane práv Nadobúdateľa a to aj ohľadom
ochrany práv, ktorú požaduje Spracovateľ od Nadobúdateľa.

Č lán o k IX
Trvan ie Zm lu vy
1.

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do splnenia všetkých povinnosti Zmluvných strán, ktoré im z tejto Zmluvy

2.

alebo platnej a účinnej právnej úpravy vyplývajú.
Zánikom tejto Zmluvy nie sú dotknuté tie práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré podľa svojho charakteru alebo
znenia Zmluvy trvajú aj po jej ukončení, najmä, nie však výlučne udelenie licencie podľa článku III tejto Zmluvy,
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Príloha č. 1 - Dohoda o utajení pre účely poskytnutia zdrojových kódov tretím stranám
Dohoda o utajení
podlá §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
medzi
Názov;

Hlavné mesto SR Bratislava

sídlo:
zastúpený:
mesta Slovenskej
IČO:

Primaciálne námestie č, 1, 814 99 Bratislava
Ing. Tatiana Kratochvilová, prvý námestník primátora v zmysle Rozhodnutia č. 6/2021 primátora hlavného
republiky Bratislavy, o podpisovaní písomností a právnych dokumentov (Podpisový poriadok)
00 603 481

(dálej len “Poskytovateľ")

Názov:
XY
sídlo:
zastúpený:
IČO:
bankové spojenie:
(dálej len “Prijemca”)
Preambula
Poskytovateľ disponuje na základe Zmluvy o dielo č, MAGTS1400158 zo dňa 10.10.2014 (dalej len ,.zmluva o dielo)
uzatvorenej s obchodnou spoločnosťou Lomtec.com a.s., so sídlom Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava, IČO: 35 795 174 (dálej
len „Dodávateľ)") výstupmi projektu „E lektronizácia služieb bratislavskej sam osprávy“ (dálej len „ESBS“)
spolufinancovaného z verejných zdrojov v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Z dôvodu podpory
prevádzky a rozvoja ESBS sprístupní Poskytovateľ Príjemcovi zdrojové kódy z pôvodného projektu ESBS (dálej le n ,.zdrojové
kódy“), Z uvedených dôvodov uzatvárajú zmluvné strany nasledovnú dohodu o utajení k horeuvedeným zdrojovým kódom:
Článok I
Predmet dohody
Na základe dohody sa Prijemca zaväzuje dodržiavať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ktoré mu boli poskytnuté priamo
Poskytovateľom, alebo Dodávateľom, ako aj o dôverných informáciách, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s odovzdaním
horeuvedených zdrojových kódov,
Článok II
Dôverné inform ácie
2.1.Dôvernými Informáciami, ktoré sú predmetom ochrany v zmysle dohody, sú akékoľvek poskytnuté informácie, ktoré nie sú
inak verejne prístupné, a ktoré Poskytovateľ alebo Dodávateľ ako dôverné písomne alebo ústne označí, alebo s ktorými
sa má nakladať vzhľadom na okolnosti známe Príjemcovi pri poskytnutí Informácii, ako s dôvernými (dálej len „dôverné
informácie“).
2.2.Dóverné informácie sú najmä, nie však len, akékoľvek informácie týkajúce sa „know-how", patentov, autorského práva,
obchodných tajomstiev, procesov, postupov, programov, zdrojových kódov, návrhov, vzorcov, marketingu, reklamy,
finančné a komerčné údaje, údaje o predaji, písomné materiály, údaje o zloženiach, výkresoch, diagramoch, počítačových
alebo softvérových programoch, štúdiách, prebiehajúcich prácach, vizuálnych demonštráciách, podnikateľských plánoch,
rozpočtoch, prognózach, údaje o zákazníkoch, nápadoch, koncepciách, znakoch, náčrtoch a iné v akejkoľvek podobe či
už zachytené hmotne alebo ústne, ktoré boli poskytnuté Príjemcovi Poskytovateľom, alebo Dodávateľom.
2.3.Dôvernými informáciami nie sú informácie,
2.3.1. ktoré sú, alebo sa stanú verejne dostupnými inak, ako porušenim povinnosti Príjemcu a podľa tejto dohody alebo
2.3.2. ktoré boli pred uzavretím tejto dohody známe bez akejkoľvek povinnosti dodržiavať ich dôvernosť, alebo
2.3.3. ktoré boli získané od tretej osoby, ktorá je oprávnená šíriť tieto informácie.
Článok III
Povinnosti Príjemcu
3.1.Prijemca sa týmto zaväzuje, že:
3.1.1.bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách v každom štádiu realizácie projektu bez ohľadu na
skutočnosť, že napokon dôjde k jeho naplneniu a uskutočneniu,
3.1.2.bude chrániť dôverné informácie minimálne v rozsahu, ako dôverné informácie vlastné, a za tým účelom bude
prijímať potrebné opatrenia na ich ochranu.

3.1.3.bude vyhotovovať kópie dokumentov obsahujúcich dôverné informácie len s písomným suhiasom Poskytovateľa
alebo Dodávateľa,
3.1.4. poskytne dôverné informácie tretím osobám ien s písomným súhlasom Poskytovateľa alebo Dodávateľa,
3.1.5.poskytne dôverné Informácie svojim zamestnancom, riaditeľom, poverencom a zástupcom, pokiaľ takéto osoby
písomne súhlasili s tým, že budú viazané touto dohodou, alebo obdobnou dohodou za rovnakých podmienok,
3.1.6. bude používať dôverné informácie len v konkrétnej a priamej súvislosti s projektom,
3.1.7. vráti Poskytovateľovi alebo Dodávateľovi na jeho požiadanie všetky dokumenty obsahujúce dôverné Informácie a to
rovnako originály nosičov dôverných informácii ako aj kópie týchto nosičov v akejkoľvek technickej podobe,
3.1.8.oznámi Poskytovateľovi aiebo Dodávateľovi neoprávnené použitie, poskytnutie alebo zverejnenie dôverných
Informácií, a to Ihneď po tomto zistení a bude spolupracovať pri znovuobnoveni ochrany dôverných informácii a
zabránení ich ďalšiemu neoprávnenému použitiu,
3.1.9.bude niesť zodpovednosť za škodu spôsobenú tým, že porušil niektorú z povinnosti podľa bodu 3.1.1. až 3.1.8.
Rovnako Prijemca zodpovedá v prípade, že svojim zavineným konaním umožni, čo aj nepriamo, porušenie ochrany
dôverných informácii treťou osobou.
3.2.Dóverné informácie sú a vždy budú vlastníctvom Poskytovateľa aiebo Dodávateľa. Poskytnutím dôverných informácii
Poskytovateľ alebo Dodávateľ nedávajú právo, licenciu aiebo iné oprávnenie Príjemcovi.
3.3.Pri manipulácii s dôvernými informáciami Poskytovateľa alebo Dodávateľa je Prijemca povinný počínať si s primeranou
starostlivosťou nevyhnutnou na zabezpečenie ochrany dôverných informácii v súlade s účelom tejto dohody.

Č lán o k IV
P ovinnosti Po skytovateľa
4.1.Poskytovateľ sa týmto zaväzuje, že bude:
4.1.1. zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách a osobných údajoch Príjemcu v každom štádiu realizácie
projektu bez ohľadu na skutočnosť, že napokon dôjde k jeho naplneniu a uskutočneniu,
4.1.2.chrániť dôverné informácie poskytnuté Príjemcom minimálne v rozsahu, ako dôverné informácie vlastné, a za tým
účelom bude prijímať potrebné opatrenia na ich ochranu.

Č lán o k V
Zm lu vn é pokuty
5.1. V prípade, že Prijemca poruší ktorúkoľvek zo svojich povinnosti uvedených v Dohode, týkajúcich sa ochrany dôverných
informácií a skutočnosti tvoriacich obchodné tajomstvo podľa tejto Dohody vyplývajúcich z odovzdania zdrojových kódov
spôsobom špecifikovaným v preambiue tejto dohody, je povinný zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške
150.000.- EUR za každé jednotlivé porušenie povinnosti.
5.2.Zmluvnú pokutu je Prijemca povinný zaplatiť do pätnástich (15) kalendárnych dni odo dňa doručenia výzvy na jej úhradu.
5.5. Pravo Poskytovateľa aiebo Dodávateľa na náhradu škody zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté.
S.ľ.tJčastnici Dohody sú si vedomí, že na ochranu svojich oprávnených záujmov môžu použiť prostriedky právnej ochrany
proti nekalej súťaži podľa § 53 a § 373 a nasl. zákona č, 513/1991 Zb, Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
na účely uplatnenia náhrady škody.

Č lán o k VI
Záv erečn é ustanovenia
6.1.Právne vzťahy strán dohody touto dohodou neupravené sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov a právnym poriadkom SR.
6.2.Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú stranu dohody.
6.3.Strany dohody sa dohodli, že táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť podpisom oboch strán dohody a uzatvára sa na
dobu 10 rokov odo dňa jej podpisu oboma zmluvnými stranami bez ohľadu na to, či pride k uzavretiu zmluvy týkajúcej sa
podpory prevádzky a rozvoja ESBS.
6.4.Strany dohody prehlasujú, že túto dohodu uzavreli slobodne, vážne, jej obsahu porozumeli a súhlasia s jej znením, čo
potvrdzujú podpismi tejto dohody.

V .............................. dňa
Za Poskytovateľa

VR
ing. Tatiana Kratochvilová
prvý námestník primátora

.............

V ...............................d ň a ..................
Za Príjemcu

