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Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore

Uzavretá v zmysle Obchodnéhozákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení, podľa Zákona o cenách č. 18/1996
Zb. v platnom znení, vykonávacej vyhlášky č. 87/96 Z.z. v platnom znení a zákona č. 185/2015 Zz. Autorský
zákon.

číslo zmluvy poskytovatel'a tz2016-12-14jv132

číslo zmluvy nadobúdatel'a .

Článok1
Zmluvné strany

Poskytovate!'

Organizácia
Adresa

Vzastúpení

TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/258, 900 31 STUPAVA
štatutárny zástupca : Ing. Ján Vlček, Ing. RastislavVlček, konatelia
obchodné záležitosti : Ing. RastislavVlček
Slovenskásporitel'ňa a.s., Bratislava
IBAN: SK640900 0000 0050 3590 7887
46919805
2023645162
SK2023645162
02/65459 251 - Topset
02/65459 256 - Ing. Ján Vlček
02/60421 274 - Ing. RastislavVlček
Ing. Ján Vlček - vlcek@topset.sk
Ing. RastislavVlček - obchod@topset.sk

Bank. spoj.

IČO
DIČ
IČDPH
tel.

email

(ďalej len ako „Poskytovater')

Nadobúdate!'

Organizácia
Adresa
Vzastúpení
IČO
DIČ
tel.:
email

Obec Rovensko
Obecný úrad, Rovensko146, 905 01 Senica
štatutárny zástupca: Ing. Marian Rehuš,starosta
00309931
2021086859
034/65111 25
rovensko@rovensko.sk

(ďalej len ako „Nadobúdate!"')

Článok2
Predmet zmluvy

2.1 Predmetomtejto zmluvy (ďalej len ako „Zmluva") je:
a) záväzokPoskytovatel'a priebežne poskytovať Nadobúdatel'ovi najnovšie aktualizácie (upgrade, update)

nižšie v písm. d) uvedených aplikačných počítačových programov (ďalej len ako „Programy") za
podmienok podl'a znenia Zmluvy, poskytovať služby systémovej podpory k týmto Programom, udeliť
právo na použitie (ďalej len ako „Licencia") na nadobudnuté Programy, aktualizačné počítačové
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programy (ďalej len ako „Aktualizačné programy") a aktualizované aplikačné počítačové programy
(ďalej len ako „Aktualizované Programy")

Pozn.: Aktualizačný program - je poďtačový program, po spustení ktorého sa aktualizuje pôvodný Programu Nadobúdateľa.
Výsledkomaktualizáciepomocou Aktualizačnéhoprogramu je Aktualizovaný Program.

Aktualizovaný Program - je Program, ktorý vznikne implementovaním aktualizácií do pôvodného Programu, a to buď
modifikáciou pôvodného Programu pomocou Aktualizačnéhoprogramu poskytnutého Nadobúdateľovi, alebo aktualizovaním
pôvodného Programu u Poskytovateľa a jeho následnomposkytnutľ Nadobúdateľovi

program - v kontexte so znením Zmluvyje použitý ako všeobecnýnázovpre Program, Aktualizačnýprogram a Aktualizovaný
Program

b) záväzok Nadobúdatel'a zaplatiť Poskytovatel'ovi raz ročne (okrem roku 2017, v ktorom budú poplatky
nulové) poplatky za aktualizácie Programov, za služby systémovej podpory k Programom a za udelené
Licencie na Programy, Aktualizačné programy a na Aktualizované Programy (ďalej len ako „Licenčné
poplatky")

c) úprava práv a povinností Poskytovatel'a a Nadobúdatel'a (ďalej aj ako „Zmluvné strany") vo vzťahu
k nadobudnutým Programom, Aktualizačným programom a Aktualizovaným Programom, udee1ým
Licenciámna nadobudnuté Programy, na Aktualizačné programy, na Aktualizované Programya úprava
práv a povinností Poskytovatel'a a Nadobúdateľa pri poskytovaní služieb systémcNej nrwti--
k nadobudnutým Programom, Aktualizačným programom a Aktualizovaným Programom.

d) Zmluva sa týka Programov:

WinCITY Danea poplatky ••• jedna licencia

WinCITYOdpady ••• jedna licencia

Článok3
Licenčná zmluva/ termíny a spôsob plnenia

Touto Licenčnouzmluvou v zmysle znenia §65 Autorského zákona udeľuje Poskytovateľ Nadobúdateľovi Licenciu
na Programy (ak už nebola predtým udelená inou licenčnou zmluvou alebo iným dokumentom), Licenciu na
Aktualizačné programy a licenciu Aktualizované Programy za nižšie uvedených podmienok. Poskytovateľ
vyhlasuje, že je nositeľom práv ku všetkým poskytnutým počítačovým programom (zamestnaneáým alebo
spoločným dielam), t.j. že vykonáva majetkové práva autora ku všetkým poskytnutým poätačovým programom.

3.1 Licenciena nadobudnuté Programy, Aktualizačné programy a na Aktualizované Programy sa poskytujú na
dobu určitú, a to počas platnosti tejto Zmluvy. Podmienkouje dodržiavanie záväzkova povinnostízo strany
Nadobúdatel'avo vzťahu k udeleným Licenciámv zmysle znenia Zmluvy a znenia Všeobecnýchlicenčných
podmienok spoločnosti TOPSETSolutions s.r.o. (ďalej len ako „Všeobecné licenčné podmienky'').

3.2 Licenciepodl'aZmluvy sa udel'ujú v zmysleznenia §19 ods.4 Autorského zákona na nižšieuvedenéspôsoby
použitia nadobudnutých Programov, Aktualizačných programov a Aktualizovaných Programov:

a) vyhotovenie záložných kópií nadobudnutých Programov, Aktualizačných programov a Aktualizovaných
Programov pre vlastné potreby Nadobúdatel'a,

b) inštalácia a použitie nadobudnutých Programov, Aktualizačných programov a Aktualizovaných
Programov u Nadobúdateľa podl'a Zmluvy a inštalačných a používatel'ských návodov a príručiek
k programom.

3.3 Odmena za udelené Licencie v zmysle znenia §69 Autorského zákona na nadobudnuté Programy bola
zahrnutá v nadobúdacej cene Programov. Odmena za udelené Licencie na Programy v režime read-only,
na Aktualizačné programy a odmena za udelené Licencie na Aktualizované Programy je zahrnutá
v Licenčných poplatkoch.

3.4 Poskytovate!' udel'uje Nadobúdatel'ovi v zmysle znenia §67 ods.1 Autorského zákona Licencie na
nadobudnuté Programy, Programy v režime read-only, na Aktualizačné programy a Aktualizované
Programyv územne obmedzenom rozsahu na územie Slovenskej republiky a vecne obmedzenom rozsahu
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na taký počet inštalácií programov (licencia, multilicencia, sieťová licencia), aký Nadobúdateľ nadobudol
od Poskytovateľa podľa Zmluvy a faktúry.

3.5 Nadobúdateľ nie je v zmysle znenia §72 ods.1 Autorského zákona oprávnený udeliť tretej osobe súhlas
(sublicenciu) na používanie Programov, Programov v režime read-only, Aktualizačných programov
a Aktualizovaných Programov. Nadobúdateľ môže v zmysle znenia §72 ods.2 Autorského zákona Licenciu
na Programyzmluvou postúpiť na tretiu osobu len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa.
O postúpení Licencie a osobe postupníka je Nadobúdateľ povinný informovať Poskytovateľa bez
zbytočného odkladu. Prechod práv a povinností vo vzťahu k udeleným Licenciám na právneho nástupcu
Nadobúdateľa nie je v zmysle znenia §71 ods.1 Autorského zákona vylúčený.

3.6 Poskytovate!'udeľuje v zmysle znenia §70 ods.1 Autorského zákona Nadobúdateľovi nevýhradnú Licenciu
na použitie Programov, Programov v režime read-only, Aktualizačných programov a Aktualizovaných
Programov.

3.7 Poskytovateľ bude počas platnosti Zmluvy dodávať Nadobúdateľovi Aktualizačné programy alebo
Aktualizované Programy na vhodných nosičoch (CD, DVD) alebo inštaláciou cez internet s návodom na
inštalovanie a príslušnou dokumentáciou. Podľa dohody alebo vlastného uváženia ich dodá
prostredníctvom verejného prepravcu, osobne, elektronicky alebo vzdialeným prístupom.

3.8 Ak by Nadobúdateľ porušil zmluvné záväzky spôsobom uvedeným v ods. 4.2, písm. a), b), c), bude
Poskytovateľ oprávnený pozastaviť alebo ukončiť Nadobúdateľovi dodávanie Alctualizačnýcn prog1a,mw
a Aktualizovaných Programov a pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie systémoyej podpory k P11.9a1on..

3.9 Poskytovateľ bude Nadobúdateľovi poskytovať po dobu platnosti Zmluvy be.zptatné salŽtJlf systém,M:j
podpory k nadobudnutým Programom, Programom v režime read-onty, Aktualizačným programom a k
Aktualizovaným Programom, zahŕňajúce telefonické konzultácie, emailovú korešpondenciu, v2lialený
prístup k počítaču Nadobúdateľa a riešenie prípadných nezrovnalostí pri prenose dát z Programov
a Aktualizovaných Programov do programu Danea poplatky OCOM.

Pozn.: Vbezplatnýchslužbáchsystémovejpodporypodľa tejto Zmluvy nie sú zahrnutéškoleniaa inštaládeprogramov,a to osobné,
telefonické, emailom alebo vzdialeným pristupom kpočľtaču Nadobúdateľa, ak nebude dohodnuté inak. Vbezplatných
službách systémovej podpory nie sú zahrnuté ani opravy dát a Programovza predpokladu, že dáta alebo programy boli
poškodenébez zavineniaPoskytovateľanapr. výpadkomnapájadeho napääapočítača, vľrusm~ obsluhoupočítačaa pod„

3.10 Ak bude Poskytovateľ aktualizovať Programy na základe zmien legislativy, vyvinie, otestuje a dodá
Nadobúdateľovi Aktualizačné programy alebo Aktualizované Programy v čo najkratšom čase, primeranom
rozsahuzmien legislatívy a dostupnosti relevantných podkladov.

3.11 Ak bude Nadobúdateľ požadovať osobnú návštevu pracovníkov Poskytovateľa za účelom itš@lácie
programov, školenia a pod., bude termín stretnutia stanovený dohodou oboch strán, najneskoršievšak
do 14 dní od uplatnenia požiadavky Nadobúdateľom.

3.12 Poskytovateľ bude Nadobúdateľovi poskytovať Aktualizované Programy a Aktualizačné programy
k Programom uvedeným v čl. 2 písm. d) v roku 2017 do termínu synchronizácie dát z Programov
a Aktualizovaných Programov do programu Dane a poplatky projektu OCOM. V rokoch 2018 a 2019 bude
na Programy a Aktualizované Programy WinCilY Dane a poplatky a WinCilY Odpady poskytnutá
Nadobúdateľom Licencia v režime read-only t.j. pre čítanie a kontrolu správnosti prenesených dát do
programov DCOM, vytváranie filtrovaných zoznamov, vytváranie hromadnej korešpondencie, identifikáciu
starých záväzkova pod. aj so službami technickej podpory.

Článok4
Licenčnépoplatky

4.1 Nižšie uvedené Licenčné poplatky sú uvedené bez DPH a s DPH s aktuálnou sadzbou DPH 20% a sú
stanovené zmluvne dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. a vykonávacej vyhlášky č. 87/96 Z.z.
v platných zneniach. Pri zmene sadzby DPH sa výška Licenčných poplatkov s DPH vypočíta z uvedenej
ceny bez DPH a aktuálnej sadzby DPH v deň vystavenia faktúry.

3/9 
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Licenčný poplatok v roku 2017 bude:

WínCITY Dane a poplatky
WínCITYOdpady

00,00 € bez DPH (00,00 € s DPH)
00,00 € bez DPH (00,00 € s DPH)

Licenčnýpoplatok v roku 2018 a 2019 bude:

WínCITY Dane a poplatky
WínCITYOdpady

95,00 € bez DPH (114,00 € s DPH)
60,00 € bez DPH (72,00 € s DPH)

4.2 Nadobúdateľ sa zaväzuje a súhlasí s tým, že počas doby od termínu nadobudnutia platnosti a účinnosti
Zmluvy do termínu, ktorý je uvedený v čl. 8 ods.8.1 ako termín, dokedy je uzavretá Zmluva na dobu
určitú:

a) zotrvá vo zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom v súlade so svojimi záväzkami a neuskutočnížiaden
taký úkon, a to z akýchkoľvek dôvodov (okrem dôvodu odstúpenia od Zmluvy na zákiade podsläného
porušenia Zmluvy Poskytovateľom a dôvodu ukončenia platnosti Zmluvy dohodou Zrrvl.MlÝ(tl sbán}.
ktorý by smeroval k ukončeniu, alebo účelom ktorého by malo byť ukončenie p&atnosti "ZmANy pied
uplynutím doby viazanosti (bez ohľadu na skutočné právne násaiky uvedeného úkonu),

b) bude platiť Poskytovateľovi riadne a načas na zákJacle doručených faktúr aknäle (v raw Vf'h.*»uu:i&
faktúr) Licenčné poplatky po dobu trvania Zmluvy, priČOm nebude v omeškarii s platbou o viac alllD lO
dní po splatnosti faktúr,

c) nedopustí sa takého konania, alebo svojím konanim nedá Poskytovateľovi žiaden taký podnet a ani
neumožnítaké konanie (najmä, ale nie len týkajúceho sa autorských a licenčných práv Poskytovateľa
uvedených v Zmluve a vo Všeobecných licenčných podmienkach), na základe ktorého by
Poskytovateľovi vzniklo právo na odstúpenie od Zmluvy z dôvodov podstatného alebo nepodstatného
neplnenia alebo porušenia Zmluvy alebo zmluvných povinností (podľa tejto Zmluvy, prípadných
dodatkov k Zmluve a Všeobecných licenčných podmienok) zo strany Nadobúdateľa, ku ktorým sa
zaviazal v tejto Zmluve, prípadných dodatkoch k tejto Zmluve a vo Všeobecných licenčných
podmienkach, alebo na základe ktorého (konania) by bol Poskytovateľ oprávnený mu počas doby
trvania Zmluvy dočasne prerušiť poskytovanie Aktualizačných programov a Aktualizovaných
Programov, Licencií k nim a služieb systémovej podpory.
V prípade porušenia niektorého zo záväzkov Nadobúdateľa uvedených vyššie v písm. a), b), c) toholD
odstavca (najmä ďalej vymenovaných, ale nie len týchto - nezaplatenie Licenčných popetkov an v
lehote do 30 dní po splatnosti faktúry, jednostranné ukončenie platnosti Zmluvy pred uplym.ún temtÍiu
do ktorého je Zmluva na dobu určitú uzavretá, vykonanie úkonu smerujúceho k ukončeniu pWnosti
Zmluvy alebo jej dodatkov pred uplynutím termínu, do ktorého je Zmluva na dobu určitú uzavretá, a to
bez ohľadu na skutočnosť, či naozaj dôjde k ukončeniu platnosti Zmluvy alebo dodatkov k nej) bude
Nadobúdate!' povinný zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu na základe faktúry vystavenej
Poskytovateľom vo výške rovnajúcej sa súčtu ešte nezaplatených ročných Licenčných poplatkov za
zostávajúce obdobie do termínu, ktorý je uvedený v ods. 8.1 ako termín, dokedy je uzavretá Zmluva, a
to od termínu porušenia niektorej z povinností Nadobúdateľa uvedených vyššie, do termínu, do ktorého
bola Zmluva na dobu určitú uzavretá. Ak ešte nebol Licenčný poplatok v roku vystavenia faktúry (na
zmluvnú pokutu) Nadobúdateľovi faktúrovaný, bude sa pokladať tak isto za nezaplatenýs povinnosťou
Nadobúdateľa uhradiť ho vo výške podľa Zmluvy.

Právo na zmluvnú pokutu podľa tohoto bodu vznikne Poskytovateľovi samotným porušením niektorého
záväzku resp. zmluvnej povinnosti Nadobúdateľa, a to v okamihu porušenia záväzku alebo zmluvnej
povinnosti Nadobúdateľom, pričom toto právo nie je podmienené vykonaním žiadneho úkonu zo strany
Poskytovateľa (napríklad prerušenie poskytovania Aktualizovaných Programov v prípade porušenia
záväzkov a zmluvných povinností podľa písm. c) tohto odstavca, odstúpenie od Zmluvy a pod.).
Zmluvnú pokutu podľa tohto bodu bude Nadobúdate!'povinný zaplatiť Poskytovateľovi bez ohľadu
na dÍžku doby, ktorá ešte zostáva do uplynutia doby viazanosti Zmluvy. Zmluvná pokuta bude
splatná v lehote uvedenej vo faktúre.
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V Licenčných poplatkoch za jednotlivé Programy sú zahrnuté náklady na aktualizácie Programov (v roku
2017), odmeny za udelené Licencie (licenčné poplatky) na Aktualizačné programy a Aktualizované
Programy na dohodnuté obdobie, služby systémovej podpory zahŕňajúce bezplatné telefonické a emailové
konzultácie a poradenstvo, vzdialený prístup k počítaču Nadobúdatel'a, kontrolu správnosti prenesených
dát do programov DCOM v prípade reklamácií, návody na inštaláciu v papierovej alebo elektronickej
podobe a používatel'ské príručky (príp. dodatky k nim) tiež v elektronickej podobe. Ďalej je v nich
zahrnutá aj cena za jednu poštovú zásielkus aktualizácioujedného Programu ročne (ak bude nevyhnutná,
bude obsahovať CD alebo DVD, návod na inštalovanie Programu a prípadne používatel'skúpríručku resp.
dodatok k nej), poštovné, balné a manipulačný poplatok.

Článok S
Platobnépodmienky

5.1 Fakturované Licenčné poplatky vo výške podl'a znenia čl. 4 a znenia prípadných dodatkov k Zmluve zaplatí
Nadobúdate!'v termíne uvedenom vo faktúre v pol. ,,Termínúhrady". K cenám bez DPH, ktoré sú uvedené
v ods. 4.1, alebo budú uvedené v dodatkoch k Zmluve bude Poskytovateľ faktúrovať sumu DPH podľa
aktuálnej sadzby DPH v deň vystavenia faktúry.

5.2 Nedodržanie termínu úhrady fakturovanej ceny Nadobúdateľom oprávňuje Poskytovatera na uplimeie
úroku z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý kalendárny deň omeškania.

5.3 Poskytovateľ bude faktúrovať dohodnuté Licenčné poplatky spravidla v januári, najneskoršie však do
koncajúna aktuálneho roka.

Článok6
Povinnosti Poskytovateľa

6.1 Poskytovateľ sa zaväzuje počas doby platnosti Zmluvy priebežne podľa potreby aktualizovať a udržiavať
Programy tak, aby spÍňali podmienky pre správnu činnosť vyplývajúce z legislatívnych zmien v oblasti
týkajúcej sa uvedených Programov. Poskytovate!' bude tiež podl'a vlastného uváženia s prihliadnutím na
predpokladané potreby v budúcnosti inovovať Programy tak, aby ich úroveň zodpovedala priemerným
technickým možnostiam a počítačovémuvybaveniu mestských a obecných úradov.

6.2 Nadobúdateľ prehlasuje a súhlasí s tým, že Poskytovateľ mu počas platnosti Zmluvy môže v jednom
kalendárnom roku poskytnúť niekoľko aktualizácií jednotlivých Programov, ale tiež mu aj nemusí vždy
v každom kalendárnom roku dodať aspoňjednu aktualizáciujednotlivých Programov, pričom mu ale bude
stále poskytovať služby systémovej podpory Programov.

6.3 Záväzky podl'a vyššie uvedených ods. 6.1 a 6.2 bude Poskytovateľ plniť primeranie s pnllliadnutin na
znenie ods.3.12.

Článok7
Povinnosti Nadobúdateľa

7.1 Nadobúdate!'sa zaväzuje, že nadobudnuté Programy, Aktualizačné programy a Aktualizované Programy,
ktoré sú predmetom Zmluvy bude používať len pre vlastné účely, zabezpečí ich autorskú ochranu a bude
dodržiavať aj obchodné a licenčné podmienky v zmysle znenia Všeobecných obchodných podmienok
spoločnosti TOPSETSolutionss.r.o. (ďalej len Všeobecnéobchodné podmienky) a Všeobecných licenčných
podmienok platných pri uzatvorení Zmluvy a bez súhlasu Poskytovatel'a neposkytne Programy tretej
právnickej alebo fyzickej osobe na žiadne účely (ako je napr. kopírovanie Programov, predvádzanie
Programov, sprístupnenie databáz Programov a ich štruktúr, konzultácie k Programom, porovnávanie
parametrov a vlastností Programov s konkurenčnými programami a pod.).

7.2 Platí za vyslovene dohodnuté, že Nadobúdate!' nebude mať povinnosť počas platnosti tejto Zmluvy po
prechode na konkurenčný program Dane a poplatky DCOM združenia DEUS prestať používať Programy
v dohodnutom režime podl'a Zmluvy a odinštalovať ich zo svojich počítačov tak, ako by to bol povinný
vykonať v prípade prechodu na iné konkurenčné programy v zmysle znenia Všeobecných licenčných
podmienok.
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7.3 Nadobúdateľ sa zaväzuje predmet Zmluvy poskytnutý v súlade s touto Zmluvou prevziať a zaplatiť
Poskytovateľovi Licenčné poplatky v dohodnutej výške a termíne.

Článok S
Platnost' Zmluvy

8.1 Zmluva je uzavretá na dobu určitú do 31.12.2019
8.2 Zmluvné strany môžu ukončiť platnosť Zmluvy písomneobojstrannou dohodou.
8.3 Nadobúdateľ súhlasí s tým, že nie je možné počas platnosti Zmluvy prerušiť na určité obdobie

poskytovanie Licencií na predmet Zmluvy, poskytovanie Aktualizačných programov, Aktualizovaných
Programov a/alebo systémových služieb s ohľadom na znenie ods. 3.12 a nezaplatiť za toto obdobie
Licenčný poplatok. Takéto konanie bude považované zo strany Nadobúdateľa za podstatné porušenie
Zmluvy.

8.4 Ak niektorá zo Zmluvných strán podstatne poruší Zmluvu, vznikne druhej Zmluvnej strane práw na
okamžité odstúpenie od Zmluvy za podmienok daných Obchodným zákonníkom a toutD ln*M:Ju.
Odstúpením od Zmluvy táto Zmluva zaniká dňom doručenia písomného odstúpenia od ZmkNy B'1n!j
Zmluvnej strane.

a) Za podstatné porušenie Zmluvy Nadobúdateľom sa bude považovať:

• omeškaniezaplatenia faktúrovanej sumy za Licenčnépop&atky dlhšie ako 30 dni od tamínu a,1.a11.ldi

uvedenom vo faktúre,

• porušenie akýchkoľvek licenčných práv a autorských práv Poskytovateľa (definovaných v tejto
Zmluve a vo Všeobecných licenčných podmienkach) k autorským dielam podľa tejto Zmluvy, t.j. k
nadobudnutým Programom, Aktualizačným programom, alebo Aktualizovaným Programom
a porušenie akýchkoľvek povinností a záväzkov Nadobúdateľa voči Poskytovateľovi vo vzťahu
k ochrane poskytnutých informácií, kódov a prístupových hesiel, pri ktorom nie je možnéspravodlivo
požadovať od Poskytovateľa, aby pokračoval v plnení svojich zmluvných povinností voči
Nadobúdateľovi podľa Zmluvy, a to so zreteľom na jej obsah a účel,

• porušenie zmluvných povinností uvedených v ods. 4.2 počas doby viazanosti Zmluvy.
b) Za podstatné porušenie Zmluvy Poskytovateľom sa bude považovať:

• omeškanie s aktualizáciou Programov zavinené Poskytovateľom, ktoré podstabrým spôsobom
dlhodobo obmedzí, alebo úplne znemožníprácu s Programami aktualizovanými podľa Zmluvy.

8.5 Zmluvné strany sa odchylne od § 351 Obchodnéhozákonníkadohodli na nasledovnom:

• Zmluvné strany si ponechajú plnenia, ktoré si poskytli do účinnosti odstúpenia od Zmluvy.

• V prípadeodstúpenia od Zmluvy jednou zo Zmluvných strán, bude Nadobúdateľ povinný bez meškania
prevziať od Poskytovateľa všetky plnenia vyplývajúce z predmetu Zmluvy, a to vzniknuté, vykonané
alebo poskytnuté Poskytovateľom do účinnosti odstúpenia od Zmluvy.

• Odstúpením Poskytovateľa od Zmluvy nezanikáprávo Poskytovateľa voči Nadobúdateľovi na zaplatenie
vyfaktúrovaných čiastok za plnenie Zmluvy, ktoré (plnenie) bolo riadne odovzdané Nadobúdateľovi
pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy. Nezaniká ani právo Poskytovateľa voči Nadobúdateľovi na
zaplatenie všetkých vyfaktúrovaných čiastok po odstúpení Poskytovateľa od Zmluvy za plnenia Zmluvy,
ktoré (plnenia) neboli do účinnosti odstúpenia od Zmluvy vyfaktúrované, ale na strane Poskytovateľa
vznikli, a boli vykonané alebo poskytnuté pred účinnosťou odstúpenia Poskytovateľa od Zmluvy.

Ak od Zmluvy odstúpi Nadobúdateľ, stanú sa všetky jeho finančné záväzky voči Poskytovateľovi
okamžite splatné. Nadobúdateľ bude povinný uhradiť Poskytovateľovi aj čiastky vyfaktúrované po
odstúpení od Zmluvy za plnenia vzniknuté, vykonané alebo poskytnuté do odstúpenia Zmluvy
Nadobúdateľom ihneď a v plnom rozsahu v zmysle podmienok dohodnutých v čl.4 Licenčné poplatky
a čl.S Platobné podmienky. Ďalej bude Nadobúdateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi aj všetky
preukázateľné náklady a škody, ktoré vznikli Poskytovateľovi v súvislosti s plnením Zmluvy, a to od
nadobudnutia platnosti a účinnosti Zmluvy až do účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Odstúpenie od
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Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody Poskytovatel'aa ani nárokov Poskytovatel'avyplývajúcich
z porušenia Zmluvy Nadobúdatel'om vzniknutých do zániku Zmluvy odstúpením.

8.6 Nadobúdate!' berie na vedomie a súhlasí s tým, že po zaniknutí Zmluvy odstúpením Poskytovatel'a od
Zmluvy z dôvodu podstatného porušenia Zmluvy Nadobúdatel'om, bude Nadobúdate!' povinný ihneď
odinštalovať zo všetkých počítačov Programy a Aktualizované Programy poskytnuté Poskytovatel'om,
znehodnotiť dodané nosiče s programami od Poskytovatel'a a Programy a Aktualizované programy ďalej
nepoužívať.Vykonanie týchto opatrení oznámi Nadobúdate!'ihneď písomne a preukaznePoskytovatel'ovi.

8.7 Zmluva stráca platnosť dňom zániku jednej zo Zmluvných strán, ibaže by práva a povinnosti vyplývajúce
zo Zmluvy prevzala nástupnícka organizácia.

8.8 Ak Zmluvné strany uzavrú novú zmluvu o aktualizácii Programov s predmetom zmluvy podobným alebo
totožným so znením tejto Zmluvy, platnosť a účinnosť tejto Zmluvy zanikne okamihom nadobudnutia
platnosti a účinnosti novej zmluvy.

8.9 Nadobudnutím platnosti a účinnosti tejto Zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce písomné zmluvné
dojednania uvedené v predchádzajúcej zmluve/zmluvách č. N2003/12/2008 a N2003/12/2008 a ich
dodatkov, týkajúce sa programov WinCITY Dane a poplatky a WinCITY Odpady.

Článok9
Záručné podmienky

9.1 Na Aktualizované Programy poskytuje poskytovateľ záruku 24 mesiacov od dábmu ich doda11ia, alebo
dodania ich aktualizácií, maximálne však do konca platnosti Zmluvy. V tejto lehote odsbáni na vlastné
náklady prípadné nedostatky reklamované Nadobúdateľom. Konkrétne záručné podmienky na programy
sú uvedenévo Všeobecnýchobchodných podmienkach a Všeoberných licenčných podmienkach.

Článok '-O
Ostatné ustanovenia

10.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami s výnimkou, ak zákon
ustanovuje pre Nadobúdateľa povinné zverejnenie Zmluvy. Potom je Zmluva účinná dňom nasJedujúdm
po dni jej zverejnenia na určenom webovom sídle Nadobúdateľa v zmysle znenia § 47 a) ods.1 zákona
č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskoršíchpredpisov.

10.2 Zmeny a dodatky k Zmluve budú uplatnené zásadne písomnými dooatkami potvrdenýmj každou 20
Zmluvných strán.

10.3 Nadobúdateľ písomne (listom, emailom alebo potvrdením v Zmluve) oznámi Poskytovateľovi kde a kedy
zverejnil Zmluvu.

10.4 Licenciena nadobudnuté Aktualizačné programy a Aktualizované Programy môžu byť do zaplatenia faktúr
časovo obmedzené, spravidla na 30 dní od poskytnutia programov, alebo na Poskytovateľom definovaný
počet spustení programov. Až po zaplatení a aktivácii Aktualizovaných Programov Poskytovateľom
prestanú byť licenčné práva časovo obmedzené uvedenými podmienkami.

10.5 Prevodydát do iných formátov nie sú predmetom Zmluvy.

10.6 Ak bude Zmluva dotknutá v dôsledku legislatívnych úprav, Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného
odkladu uviesť písomným dodatkom jej obsah do súladu s novým právnym stavom a to tak, aby nové
znenia ustanovení boli čo najbližšie pôvodným.

10. 7 V prípade, že sa niektorá časť Zmluvy stane neplatnou bez zavinenia Zmluvných strán, Zmluvné strany
súhlasia, že tým nebude dotknutý obsah ostatných častí Zmluvy (ak nesúvisia s neplatnou časťou Zmluvy
a ak to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov samotná povaha takéhoto
ustanovenia).

10.8 Nároky za škody a vady v predmete plnenia, za škody z nedodržania záväzkov podľa Zmluvy, pokial' ich
Zmluva neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodnéhozákonníka v platnom znení.

10.9 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o informáciách, ktoré získali pri realizácii predmetu
Zmluvy, alebo plnení zmluvných záväzkov. Žiadne informácie spojené s predmetom Zmluvy (okrem
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informácií nachádzajúcich sa v Zmluve a jej prílohách) nesmú byť použité na iné účely ako je definované
v Zmluve a nesmú byť poskytnuté tretej osobe, a to ani po skončení právneho vzťahu založeného
Zmluvou. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé právnych následkov porušenia tejto povinnosti.

10.10 Poskytovateľ vyhlasuje, že nie je si vedomý toho, že by aktuálne verzie poskytnutých Programov,
Aktualizačnýchprogramov, Aktualizovaných Programovobsahovaliskryté, nedokumentované funkcie, ktoré
nie sú uvedené ani v návode, ani v používateľskej príručke, ani v Zmluve alebo nie sú uvedené ani vo
Všeobecných licenčných podmienkach, a ktoré by boli účelovo a vedome naprogramované s cieľom
akýmkoľvek spôsobom znemožniť alebo obmedziť prácu s programami, poškodiť alebo modifikovať dáta.
Výnimkou z tohoto prehlásenia sú niektoré informácie, ktoré si môže Poskytovateľ pre svoje účely nechať
zaslať z počítača Nadobúdateľa, a to štatistické informácie o používaní Aktualizovaných Programov,
informácie o poslednej nainštalovanej verzii Aktualizovaných Programov, informácie o počte inštalovaných
Programov alebo Aktualizovaných Programov a špecifické informácie identifikujúce počítač, na ktorom sú
nainštalovanéProgramyalebo AktualizovanéProgramy. Poskytovateľvyhlasuje, že takto získanéinformácie
použije len pre účely kontroly počtu nainštalovaných Programov a Aktualizovaných ProgianCN,
skvalitňovania Programov a Aktualizovaných Programov,skvalitňovania poskytovaných služieb a v 7iilrtl1n11,. 
prípade ich neposkytne žiadnej tretej strane. Nadobúdateľ vyhlasuje, že s uvedeným súh&asi.

10.11 Uzavretím Zmluvy sa zaväzujú obe Zmluvné strany dodržiavať aj Všeobecné liceuč:né pcoaäs*t 
a Všeobecné obchodné podmienky vo verzii 16.1, vydané 18. januára 2016, ktoré sú zweej.eé na
internetovej stránke Poskytovateľa www.topset.sk.

Výnimkou z tohoto záväzku je zmena, rozšírenie, zúženie, modifikovarue príp. nat.adenie znena 
jednotlivých odstavcov Všeobecných licenčných podmienok a Všeobecných obchodných podmienolc ich
zmeneným znením v príslušných častiach Zmluvy a jej pripadných dodatkov. V takom prípade má znenie
Zmluvy a dodatkov prioritu pred znením Všeobecných licenčných podmienok a Všeobecnýchobchodných
podmienok.

Nadobúdateľ vyhlasuje, že sa pred uzavretím Zmluvy riadne oboznámil so Všeobecnými licenčnými
podmienkami a Všeobecnými obchodnými podmienkami vo vyššie uvedenej verzii a súhlasí s ich znením.

10.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, ich zmluvná
voľnosť nie je ničím obmedzená, text Zmluvy si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju
podpisujú.

10.13 Zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých po ich obojstrannom potvrdení si každá zo
Zmluvných strán ponechájeden rovnopis.

Tl. Ján Vlčektiz:
Za Poskytovateľa

Ing. Marian Rehuš
starosta obce

Za Nadobúdateľa


