
ZMLUVA 
O POSKYTNUTÍ PRÁV NA POUŽÍVANIE 

číslo PP19/12 

Poskytovatel': VITA software, s.r.o., Trnavská cesta 80, 821 02 Bratislava, 
I ČO: 46 141 022 
DIČ : 2023250548 
Kontakt: 

Tel: +421 911 735 868 
E-mail: skirka@vitasw.sk 

zastúpená splnomocnencom Mgr. Petrom Skirkom 

Používate!': Obec Vojany, 076 72 Vojany 
IČO: OO 332 127 
DIČ: 2020540137 
Kontaktná osoba: Ing. Lídia Kočišová 

Tel: +421 907 716 554 
zastúpené starostom obce štefanom Czinkem 

l. 
Úvodné ustanovenia 

1. Práva a záväzky z tejto zmluvy vyplývajúce sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pokým 
táto zmluva nestanoví inak, použijú sa ustanovenia všeobecne platných predpisov, najmä zákona č. 
513/1991 Z.z.(Obchodný zákonník), v znení neskorších predpisov, a zákona č. 618/2003 Z.z.(Autorský 
zákon ), v znení neskorších predpisov. 

ll. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je poskytnutie práv na používanie softvéru špecifikovaného v časti l prílohy 
Špecifikácia (ďalej len "softvér"). 

111. 
Práva a povinnosti poskytovatel'a 

1. Poskytovatel' sa zaväzuje poskytnúť používatel'ovi práva na používanie softvéru do 14 dní od 
uzatvorenia zmluvy o poskytnutí práv na používanie softvéru. 

2. Súčasťou softvéru je používateľská dokumentácia v elektronickej podobe a registračný list. 

3. Poskytovateľ poskytuje práva na používanie softvéru v súlade s Licenčnými podmienkami, ktoré sú 
prílohou tejto zmluvy. Záručná doba softvéru je 2 roky od poskytnutia práv na používanie. 

4. Poskytovatel' sa zaväzuje poskytovať používatel'ovi technickú podporu pre dodaný softvér v súlade 
s Licenčným i podmienkami. 

5. Poskytovateľ je povinný poskytovať technickú podporu podl'a tejto zmluvy celý štvrťrok, v ktorom boli 
poskytnuté práva na používanie softvéru. Následne bude poskytovať technickú podporu na softvér na 
základe samostatne uzatvorenej zmluvy o technickej podpore, ktorú je poskytovateľ povinný 
s používatel'om uzatvoriť v priebehu doby, keď poskytuje technickú podporu podľa tejto zmluvy. 

IV. 
Práva a povinnosti používatel'a 

1. Používate!' sa zaväzuje poskytnuté práva na používanie softvéru prevziať a zaplatiť za ne dohodnutú 
cenu. Používate!' je povinný potvrdiť prevzatie práv na používanie softvéru dodacím listom. 
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2. Používate!' má právo používať softvér po úhrade ceny za poskytnutie práv na používan ie softvéru a 
vrátení dodacieho listu poskytovatel'ovi. 

3. Používate!' je povinný používať softvér v súlade s Licenčnými podmienkami. 

v. 
Mlčanlivosť 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách. Pre účely tejto zmluvy 
sa za dôverné informácie považujú všetky informácie a údaje, ktoré sa zmluvné strany dozvedia v 
priamej aj nepriamej súvislosti s plnením predmetu zmluvy, predovšetkým všetky údaje uložené v 
informačnom systéme používatel'a, informácie o právach a povinnostiach, cenách a priebehu plnenia 
podl'a tejto zmluvy a informácie týkajúce sa obchodného tajomstva, činnosti, štruktúry, hospodárskych 
výsledkov a know-how zmluvných strán. 

2. Pri plnení predmetu zmluvy budú zmluvné strany vzájomne spolupracovať v oblasti prípravy, realizácie a 
rozvíjania informačného systému používatel'a, ktorý uchováva a spracováva osobné údaje pod l'a zákona 
o ochrane osobných údajov. Za týmto účelom bude mať poskytovatel' prístup k údajom uloženým 
v informačnom systéme používatel'a. 

3. Zmluvná strana: 

a. je povinná nakladať s dôvernými informáciami druhej strany tak , že obmedzí prístup k nim iba na 
poverené osoby, a to iba v rozsahu nutnom pre plnenie predmetu zmluvy, 

b. nepoužije dôverné informácie poskytnuté v súlade s touto zmluvou k inému účelu než 
vymedzenému touto zmluvou, nepredá ich, ani nesprístupní tretím osobám, 

c. nebude vytvárať akékol'vek kópie dôverných informácií poskytnutých druhou stranou v súlade 
s touto zmluvou. 

Vl. 
Platobné podmienky 

1. Cena za poskytnutie práv na používanie softvéru uvedená v časti l prílohy Špecifikácia je stanovená 
dohodou medzi poskytovatel'om a používatel'om. Doba splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa doručenia 

faktúry používateľovi. Faktúra môže byť doručená najskôr v okamžiku úplného poskytnutia práv na 
používanie softvéru. 

2. Pre prípad omeškania používatel'a s úhradou faktúry je poskytovatel' oprávnený vyúčtovať používatel'ovi 
úrok vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania , najviac však 30% z tejto sumy. 

3. Ak poskytovatel' nedodrží termín poskytnutia práv na používanie softvéru, vzniká používatel'ovi právo na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny nedodaných práv na používan ie softvéru za každý 
deň omeškania, najviac však 30% z tejto ceny. 

VIl. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami , účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a uzatvára sa na dobu 
neurčitú . 

2. Jednotlivé ustanovenia zmluvy môžu byť menené, doplňované , resp. zrušené iba písomnou formou a 
musia byť odsúhlasené oboma zmluvnými stranami. 

3. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcich 
porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia. 

Dňa: ~-~tA. I'C~ ~ 

l 

~~V ______ _ 

VITA 
VITA software. s .r.o., Trnavská c. 80, Bratislava 
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ŠPECIFIKÁCIA 
PRÍLOHA ZMLUVY O POSKYTNUTÍ PRÁV NA POUŽÍVANIE Č. PP19/12 

l. 
Špecifikácia softvéru 

1. Názov, počet licencií a cena za poskytnutie práv na používanie softvéru: 

Počet Cena licencií Zmluvná cena DPH DPH Cena celkom 
Názov 

% EUR s DPH licencii EUR EUR EUR 

Stavebný úrad 1 1. 330,00 865,00 20 173,00 1 038,00 

Celkom 865,00 173,00 1 038,00 
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