
vaiizáoi proorsno., .·)·,témovc; p,1dpore a !1cené11á zmluva, ,, r;,·;a ,- 28. novembra 2017_ -cv.os -----~/-9 1
ZMLUVA O AKTUALIZÁCII PROGRAMOV, 

systémovej podpore a licenčná zmluva 

Uzavretá v zmysle Obchodnéhozákonnľka č. 513/1991 Zb. v platnom rnen/, podľa Zákona o cenách č. 18/1996
Zb. v platnom rneni. vykonávacej vyhlášky č. 87/96 Z.z. v platnom znen! a zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský
zákon.

pcy;kytovateľa tz2017-12-22vs2

číslo zmluvy nadobúdateľa .

Článok 1
Zmluvné strany

Poskytova tel'

Organizácia
Adresa

Vzastúpení

TOPSET Solutions s.r.o:
Hollého 2366/258, 900 31 STUPAVA
štatutárny zástupca : Ing. Ján Vlček, Ing. Rastislav Vlček, konatelia
obchodné záležitosti : Ing. Rastislav 1/iček
Slovenská sporiteľňa a.s., Bratislava
rf3AN: 9~e,,1 0900 0000 ooso 3590 7887
46919805

Bank. spoj.

IČO
DIČ
IČDPH
tel.

2.:'J:23C.:1 ~~ 1.G
Sr,2023(/15162

1C:>159 251 - Topset
S9 25C - Ing. J.='-iri '/!(~i__~k

G0·,21 27,1 - !11g. R.d,;tis:c:v IJIČek
L:,J. JiHi \/1:~:cL
Ií:g. R,Hislav Vlček - oL,d1odCwtopset.sk

email

(ďalej len ako .Poskytovater')

Nadobúdate!'

Organizácia
Adresa
V zastúpení
Bank. spoj.

l~ L<:~C í-Zú \,( enSKO
C·c"u ,,, 1',r ,1d1 f!,ovc;1sk,J 1 °i6, 905 01 Rovensko
,;t0luti'.irr1; zástupca: lr:(_J. Marian Rehuš, starosta
!ur:ka: Prirna banka a.s.
][3,\fJ: 51<76 5600 0000 0026 7658 5001
OU309931IČO

DIC
ICDPH

:·'.Ci21 OH6H5~J

(d~1lejlen ako j!adob1ÍdJ!ef"'.)

Čl/mok 2
Predmet z1nluvy

Predmetom tejto íc.:':1 ako 11iuvc:i") je:

a) záväzok Poskvtovatel'a 1e poskytovat Nadobúoatel'ovi najnovšie aktualizácie (upgrade, update)
nižšie uvederľ;,,:11é::Jlikačnýcr: počítačových proqrarnov (ďalej len ako „Programy"), služby systémovej
podpory k týruto Proqr.uuorn, udelil' na použitie (ďalej len ako „Licencie") na nadobudnuté

počítačové procJrc1r11y (cl'éllt>J len ako ,,Aktualizačné programy") a aktualizované
___ ,---------". _ 1,r,Jc;1urny(cJ'alej l,,11 .iko .Aktualizovane Programy")

1

. ~ Pozn.: Aktu__ ·.,_liLai'n,· ,uuyľ:J111
V~·;sir y/C._ iľ ľ I

~- - --------- -----

2.1

.,1,ustenľ ktoré/10sa aktualizujepôvodný Program u Nadobúdateľa.
11k/t,'.7ľiiOi'c7ľ7}; Pr(Jgram.



~--------"------------

Zmluva o aktualizáciiprocr.unov

Aktualizovan,: Program Jé Program, ktor); l'Zmkne 1111plernentovanľm;iktualľzáo/do pôvodného Proornmu, a to buď
mod1!1k,jc;o11pÔ1'cY1ncl7oProc]!an111 pomocou Aktua!1za(néhoprogramu ooskvtriuteho Nadobúdateľovi; alebo aktual!zovanľm
pôvorfnélu f'n!r71amuu Po,:Ayt,wa/e/) a ;e/10 n,-ís/,\1nomposkytnu/ľNadobúdateľovi

prooram kontexte so znc?n1ín Zrn/uvy
a Aktlkili>o; P109ranľ

/JOuii!ý ako vscooccny názov pre Program, Aktual!za(ný program

b) záväzok ~JJdobľ1d,iteľa zaplatiť Poskytovatci'ovi raz ročne alebo podľa dohody poplatky za aktualizácie
Programov, za služby systémovej podpory k Programom a za udelené Licencie na Aktualizačné
programy a r1:1 ľ1ktuaiizovaľ1é Programy (ďalej len ako „Aktualizačné poplatky")

c) úprava práv 21 Posk;tovalcľa z1 íJadobúdateľa (d'alej aj ako „Zmluvné strany") vo vzťahu
k nadol» rdn moru, Aktua proorarnorn a Aktualizovaným Programom, udeleným
Licencia.n 11c. : :C1L1uuucnuté Programy, na Aktualizačné programy, na Aktualizované Programy a úprava
práv :i ' Pes ,: ,~z1clo!)ľ1dc1leľ2 pri poskytovaní služieb systémovej podpory

programom a Aktualizovaným Programom.

Zmluva sa týka r.imov:

Ó:inok 3
Liccncn:í zmluva, terrn/ny a spôsob p!nem~7

Touto Licenčnou 1111il1v,1u v zr:e11ia sGS Autorského zákona udeľuje Poskytovateľ Nadobúdateľovi
Licenciu na P10cJrJ1::1 :,,, uz r:dJol,, pn..:cJLý111 udetena inou licenčnou zmluvou alebo iným dokumentom),
Licenciu na AktuaiizJČ11 programy a licenciu Aktualizované Programy za nižšie uvedených podmienok.
Poskytovateľ že JC' nositeľom ku všetkým poskytnutým počítačovým programom
(zarnestnaneckýrn aic!>,, dielam), t : že vykonáva majetkové práva autora ku všetkým poskytnutým
počítačovým pro(_Jramorn.

3.1 l.icentie 1,2, 11,ickt:,L:,111u,0 c:11r1, MJuJli:':;c'i1é
na dobu :k1tr1osti Zmluvy. Pod,:,i;·r1kou je
vo vzt'ah.: 11 Lice11ci(11, 1

programy a na Aktualizované Programy sa poskytujú
nie závazkov J povinností zo strany Nadobúdateľa

Zmluvy a znenia Všeobecných licenčných podmienok
,;,Jč,colYxr1,:': podmienky").spoločr,o·:L' ·1

3.2 Licencie
spôsoby

/,:1iuvy '.,d udc:ľujL1 v zrny,;!e znenia §19 ods.o Autorského zákona na nižšie uvedené
1: 1c!CJl)11<111uLýci'1 Progr,a111uv, ;\kluaiiz,1č11ýcl1 proqrarnov a Aktualizovaných Programov:

;1,1cJobu:J11uLýc1, Programov, AkLualizélčných programov a Aktualizovanýcha) vyhotovenie
Prooramov pre

b) inštalz1cia z, po,{:itic nadulx1u11 P:ogramov, ľ1ktualizač11ýct1 programov a Aktualizovaných
P1ogru11,u, l: ,;c1cJ,,uľ1U.,lc,l'c, !'0 i11 ,Li1!,,č::)c1: a µou,;iv2tciskýcl1 návodov a príručiek k programom.

3.3 Oomena Lc1 u(k·:~r"_'.: t;u·rici,c, v 1:1c:: §69 í,utorského zákona na nadobudnuté Pmgramy je
zahrnuta ccrll' V r1allo1Jľ1clace:j cc11C' Programov (okrem Programov
nadobudn i/ 1,00 ~ bez DPH - viď. ďalej) je počas prvých 12
mesiacov :11 di'1,;:, 1-,,1c:iC'(JuJúccr10 po mesiaci nadobudnutia Programov) zahrnutá

1,iiilc:cr1ó proqr.irny c1 f1ktu.:1liwvané Programy. V ďalšom období
bude: u,11 : 1,, , ,.,11i,;,<""·'· : c,111'/ ,1 odmena za udelené Licencie na
/iktu:,! poplatkoch.
Pre lUl(' ,(II i la 1,00 € bez DPH) je odmena za udelené

1ahrriuti1 v Aktualizačných poplatkoch.
3.4 P . . 

OSkýlOVílLCi 

r1ac1u1Juc:11 1l,;
znenia §67 ods.1 Autorského zákona Licencie na

Programy v územne obmedzenom
vcu , ol)r:1cd1uw1:, rozsahu na taký počet inštalácií proqrarnov

i}. ť·Li.lJ!J::U,i 1:,1cJolll1cJol od Poskytovateľa podľa Zmluvy
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Zmluva o akrual!zác/1

3.5 Nadobúdateľ nie je v zmysle znenia §72 ods. l Autorského zákona oprávnený udeliť tretej osobe súhlas
(sublicenciu) na iYJužívar1ic Programov. NadolJLkiatei' môže v zrnysie znenia §72 ods.2 Autorského zákona
Licenciu na Programy Z1111uvou postúpiť 1-;a tretiu osobu len s predchádzajúcim písomným súhlasom
Poskytovateľa. CJ Licencie a osoue postupníka je f\Jadobúdatel' povinný informovať
Poskytovateľa bez zbytočného odkladu. Prechod práv a povinností vo vzťahu k udeleným Licenciám na
právneho nástupcu Nadobúdateľa nre je v zmysle znenia §71 ods.l Autorského zákona vylúčený.

3.6 Poskytovate!' ucJC'ľuJe v zmvslo znenia §70 ods.: Autorského zákona Nadobúdateľovi nevýhradnú Licenciu
na použitie c1ielé"1.

3.7 Poskytovateľ uuck: 3 plalnosti Z111 clodávaľ Nadobúdateľovi Aktualizačné Programy alebo
Aktualizované 11osičocl1 (CD, DVD) alebo mšteláciou cez internet s návodom na
inštalovanie a dokumentáciou. Podľa donodv alebo vlastného uváženia ich dodá
prostredníctvom v,-:-rcjr1c~iio prepravcu, osobne, elektronicky alebo vzdialeným prístupom.

3.8 Ak by NauobCJciatci' porušil z11íluv1,{ spôsobom uvedeným v ods. 4.4, písm. a),b),c), bude
Poskvtovaier op1'1v11e11ý pozastavil' alebo ukonóť Nadob(Jdateľovi dodávanie aktualizácií Programov
a pozastaviť '/lUV~·lflit · pod pcH 'ľ k ::i111om.

3.9 Poskytovau ;"
prostred11 ict vom
Prograrno111, P,ktuaii:,,ač1rým
konzultáciľ, ernc,1

uouu platnosti Zmluvy poskytovať buď sám, alebo
b,,zplat11é sluŽby systcrnovej podpory k nadobudnutým

a k Aktualizoveným Programom, zahŕňajúce telefonické
r!adobúdateľa.

i'l)

pr oqrarnom
1 \r1
t-''.

PC.'fi.: z,1!,muté školema a inštalácit' pmoremov, a to
1:,,,1ob1ídateľa, ak nebude dohodnuté ino«.

op1;wy äil ,1 Programov za predpokladu, re dáta alebo
napätia poátoc», v1íus1111, obstunou

3 .10 /.>,k bude
r,J ado IJLicl,,re i

prirneranorn

aktu:1lizo.-z1ť 1,1:ni· na záklocic zmien legislatívy, vyvrrue, otestuje a dodá
/1ktu:1iizu:a;,é, Proqramv v čo najkratšom čase,

relevantných podkladov.

3.11 Ak bude 1,Ji,cioD(Hldli
proqrarnov škoi,ť:-,id c!

osobnu 112,,<;Levu pracovrukov f\jskytovatel'a za účelom i11štalácie
t.:,ucic: ,crm 1 stretnutia stanovený dohodou oboch strán, najneskoršie však

NJcJuhl1d.Jtt.~!'orl1.do 14 dr1í

4.1 11c bez DPri a ,; DPI i ,; aktuálnou sadzbou DPH 20%i a sú
ľ:. 18/19% Z.z. a vykonávacej vyhlášky č. 87/96 Z.z.

sa vý'.;ka 1\ktualizačných poplatkov s DPH vypočítav platn)cl,
z faktúry.

Vi)nC!T}' 30,00 € bez DP!! ( 31~(}() ( s DPH)

Cena ccľ.,u1;1 30, 00 € bez DP!! (36, 00 ( s DPH)

4.2 Výška AklL::1: stanovená takto:
písom

na zákléicle 101i1uli1111L1c,
v;1ške é: lyJ1' fd:Luruvé:r:é 'i

zosranu ŕakturova
11 roku (rok R-1),

Aktualizačné poplatky v pôvodnej

na
pr!h!i,1d1,i_!t!r11 !!,1

Akluai1z i(; •..

z predchádzajúceho roka (R-1) s
tc>lu Po',k;1tovc1tel'má právo zvýšiť medziročne

voči predchádzajúcim cenám nepresiahlo
v percentách, oficiálne stanovenú ŠÚSR za

í oixíobic od septembra roku R-2 clo septembra:,é:
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r~ ~mlw,rn m1,/-,jo,

I

roku R-1 ). Aktuálnv cenník Aktualizačn~1cn poplatkov na nasledujúci rok (rok R) vyhotoví Poskytovateľ
do 31. októbra ,ikluálne:110 roku Ft-1.

---·-·- --"---~~~.~

4.3 V nadobúdaricn cc,1iich za rarnv, ktoré ,;L.1 poskytnuté r~adobúdatel'ovi za cenníkové ceny, alebo
dohodnuté· 111i;·e: : 1.x:u:.,1cL:ic.~ce:ny l1e1 ~ľ:r11ínO\',lflCJ viazanosti Zmluvy, alebo dohodnuté znížené
nadobúdacíe cer s :ennírwvanou vic1za1ioc.ťouZrnluvy si'1 zc1lmwté odmeny za Licencie na nadobudnuté
Programy, ako aJ L1ezpl2,t11é 21kLualizf1cíe Pro0:a111ov1 bezplatné služby systémovej podpory, odmeny za
Licencie rli, Aktu:ii,.1ačné progr,H11y a 1:,1 Programy, a to na obdobie nasledujúcich 12
kalendárnv.: 11 ,iľ" ,,,.,,,-,, "' nasleduiúorn po mesiaci, v ktorom boli Programy

. , cenovej por:uke a potvrdenej objednávkou len na obdobie
clo konca k:; . ľ1!,1 (spra'iidla v januári, najneskoršie však do konca
júna) roka po : kto: ;fl1 IJoii F>ío~:,čl,11\ 1:c;c1ol)Udr1uté bude Poskytovateľ faktúrovať ľ1Jadobúdateľovi
Aktualizaľ; /· z1 l;kvóu 1,: ler I z,1 ,ť, olxíobie od uplynutia bezplatnej doby 12 mesiacov do
konca rok,'], 1:·Ncic: v cenovej ponuke a potvrdenej objednávkou bude
ObjecJnávak·i i,:rlurovať o:i za ol.dobio cclcho roka. V ďalších rokoch bude Poskytovateľ
ŕaktúrovat r"kll:.ili?./110 -it sprc1vicJlc1 v januári, najneskoršie však do konca júna
aktuálneho r,

4.4 Vo faktľ:re J
za dohodnutú zníženú nadobúdaciu

uviKJza doba viazanosti (spravidla 3-5
7.1 Prc~11a111y s termínovou viazanosťou Zmluvy.

c!cÍt umom nadobudnutia platností a účinnosti
, uku rlélliuL;udnulia platnosti a LJČÍílllOSli Zmluvy

: vo f,1ktt'1re a v Zmluve.

'uu .?r:íiuv; ,;ci 121.c1zuJe a súhlasí s tým. že: počas doby
/111iuv1 .. Ju tcr, ,1111u, ktorý Je uvedený v či. 8 ako termín

cenu s t,·r:, slz,::: í .o '~ťO 1~;

rokov) a f:,kturo/::11d Si!11

Dot)a 11c,. :,: .o»:
Zmlu,•y ,, r .:, ,c,
s ler1 ;,;, ,u 1,,.-., .. .,[",,_Jr,u"

nu 111,uv 1_; -.· 1(1 / ~-: Í

a) zotrva
té,i\y t'.,

b)
faktúr aktuálne (v roku

[)<JIUSL::,:.,

so svojimi záväzkami a neu,;kLJtočr,í žiaden
11 ciuvc,r.i ll ,Jr:!s:. · od Zmluvy na zá klacle pocistatného

::u,,li Zmluvy dohodou Zmluvných strán),
:nai,, byt' ukončenie platnosti Zmluvy pred

,,_, nó~;kcJky uvedeného úkonu).

:,lr/ :JC; oobu ·.1ic1z,11:usti Zmluvy, pričom nctJucJe v omeškaní

cio. !-;

r·,: f:c)11:11:írn rP.:Cli, fJosr:ytovateľovi žiaden ta podnet a ani
cl :c_: 1 i:_: :~·11 l;. ľ,cľi :U sa C1 a hcenčných práv Poskytovateľa

i1cc11č11ýci1 1Jud111i,~r1kéJch)1 na základe ktorého by
podstatného alebo nepodstatného

-m :irrností (podľa tejto Zrnluvy, prípadných
:1 ;n<'r: ,:,.riuk ! .1u struny Nadobúdateľa, ku ktorým sa

I liccnč11ých pocJrnier1kaclr, alebo na
r,, u počas cloby via1,111osti dočasne

11 uv a M:tu,ilizovaných Programov, Licencií k nim

Lllr-:1;,i',;,

čl

\1
kľ:1 ::1/cdcných vyssre v ;w;r11. 21)1 b), c)
le11 rýchto - nezaplatenie /\ktualizačriých
,n,tr<111ľ1c; ukončenie pl:itr:v,li Zmluvy pred

: 12,r, r dá, vykonanie u smerujúceho
ul1111 termínu, do ktorého Zmluva na

, kutoc'11oc;ľ, či 11Jo1,1j dôjde k ukončeniu platnost: Zmluvy

k ul<o: 11u .L:
cJoi. 1

a/t_:tY.
iľ Poskytovateľovi zrnluvnu pokutu na

r )Viii! ucc i sa súčtu ešte neza pl,1tcných ročných
i:: 11 ., i od termínu pon!'~Cr,ia r1iektorej

krrn:11u. rio ,Jorého bola Zmluva n,1 dobu určitú
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Zmtuv» o aktuaľizdo, .: .Z/ľ. novernDra201?_ .rev. 08

uzavretá. Pre účely výpočtu takto stanovenej výšky zmluvnej pokuty sa bude výška ročného
Aktualizači1éi10 poplatku pre cJ'alšre celé roky viazanosti rovnať výške aktuálneho ročného
Aktuali?Cii:11é: poplatku v roku vystavenia faktúry na zmluvnú pokutu. Ak ešte nebol Aktualizačný
poplatok v ruku vystavenia faktúrv (ria zrnluvnu pokutu) Nadobúdateľovi faktúrovaný, bude sa
pokladať tak isto za nezaplatený s Nadobúdateľa uhradiť ho vo výške podľa Zmluvy.

Právo na zmluvnú pokutu podľa tohoto bodu vznikne Poskytovateľovi samotným porušením
niektoróho záv.izku resp.
zm ;)u·-,iir1no.sti
úkonu .'.':~·: Sl :·Jn ľ

ností f'Jadobt'1cJateľa,a to v okamihu porušenia záväzku alebo
toto právo 11ie je podmienené vykonanirn žiadneho

prerušenie poskytovania Aktualizovaných Programov
podľa písm. c) tohto odstavca, odstúpenie od
bocJu bude Nadobúdateľ povinný zaplatiť

ktorá ešte zostáva do uplynutia doby viazanosti
v ichote uv0·c!enej vo faktúre, inak v lehote 10 dní odo dňa

v
Zmluvy cl po,:. . Zr1,lc1111C,
Poskytovateľov bez uhi'acu
Zmluvy. Zm!uvr11 pokuta bu cic

udelené Licericie
systérno .,,2j
Aktu:ilr1a. ·

i<.lc,r(· ucli nadolJucir;uté za svrnbolickú akciovú cenu (spravidla cca
1il~ 11c1 ramy, nie sú v nich však zahrnuté

r,H11uv1 ,r„ bezplatné služby systémovej podpory, ani odmena za
ria 1\ktua!izaérié programy J Aktualizovane Proqrarny. Aktualizácie Programov, služby

L ie,:; .cie r ;\ktu., prooramv a Aktualizovane Programy budú poskytnuté za
budú samostatnou položkou faktúr a uvedú sa alikvótne za

v

:-<JČÍnajCJc prvým dnom mesiaca nasledujúceho po mesiaci
· :ar:0 '.' z,ktuz'ilr,om ,riku vo výške podľa dohody uvedenej
flocJi'a dohody a v zmysle predchádzajúceho znenia tohto

a fakturovať ako samostatná položka faktúry aj na
dnom mesiaca nasledujúceho po mesiaci nadobudnutia
fakturcN:iť oohodnuté Aktualizačné poplatky na celý

;,,.,1:;uk rn,,-1 ( ilk tjc,i1 i\ktualizačrié po;)iéitk'ľ predtým fakturované na nasledujúcich

obdobie
Proqramov. · 1 '· 1c1·1
rok alebo ,,i 1ul11c>
12 111c,;i.K,J'.' : s1,., .isaf; clo konca jCma aktuálneho roka.

i'číhrľ1ut0 náklady na aktualizz'Kie Programov,
proqrarnv a Aktualizované Programy na

telefonické a emailové konzultácie
na inštaláciu v papic·ro·1ej alebo

k nim) tiež v elektronickej podobe. Ďalej
•:; c1ktt,,1lizáciou jedného Programu ročne

ric~·iiX1 ·t.il1)v.:,r1ie Proqrarnu a pripadne používateľskú príručku resp.
u,1lríé ci 11 poplatok. Pre druhú a každú ďaišiu zásielku s

fJ, ra. I Poskytovateľ na základe počtu
fé:ktu: .. , 'i:: kv ciuLL111/· 7iÍ\i,·lkv v decembri aktuálneho roka, alebo v

je
( obsahuje
dodatok f.

aktualizáci
dodanycn i,

ja11uť,: i

médium, : : .:
, ,A'c" UPii 1,, rir uhľ, a každú ďalšiu zásieiku je zahrnuté

5.1 Faktu:o..,:::
dodatkov :, ,1;;;.

K ce11i1111 ue:z Df1i i, klor<' sú uoccJc>nl;
Poskytov,,t,J' fai,;ti'u .iv.iľ: umuDi'i i

,,; vy,,k·...: 1,ucJi'z; znenia čl. 4 a znenia prípadných
v> :1111r1f· 1íVt'cJu10111 vo faktúre v pol. .Tcrmin úhrady".

'i. l , alcrJ,::; budú uvedené v dodatkoch k Zmluve bude
sadzlY, Df'i i v ck,11 vystavenia faktúry,

opravriuje Poskytovateľa na uplatnenie
kalendárny deň omeškania.

5.2 ~~edoclrž
t'1ruku z or,

ur
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8.5 í,k lliCklu
/ okarn."'it,.·

L ~~

28. ncwc1n!1ra .?OJ 7_ .r{'iJ. 08 6/9 

Cl/mok 6
Povinnosti Poskytoveteťo

6.1 Poskytovateľ sa zavz~zujc počas doby platnosu Zrnluvy priebežne podľa potreby aktualizovať a udržiavať
Programy tak, c1by spÍiíaii pocimicnky p1,~ správnu činnosť vyplývajúce z legislatívnych zmien v
oblasti lýkajľJCej sa uvec!cnýci1 Programov. Poskytovateľ bude tiež podľa vlastného uváženia s
pnhliadnutim na p1ecJpoklaclané potreby v budúcnosti inovovať Programy tak, aby ich úroveň
zodpovedala príernernýrn technickým možnostiam a počítačovému vybaveniu mestských a obecných
úradov.

6.2 Nadobúci,Hc.:I'
kalendan
v ka;;c!or,1
bude SLZÍ ie

:1 sul,:a,;i s tým, ?c> Poskytovateľ mu počas platnosti Zmluvy môže v jednom
,H:ľ u:, jednotlivých Proqrarnov, ale tiež rnu aj nemusí vždy
,.,1 i,Y!r1u uktualiziÍciu jcd:10tlivých Programov, pričom mu ale

c.\inok 7
Pov1r1,ru·i!iNadob1ídateľa

7.1 f~acioiJLiu:,•,L-; c,,: .',,· .• :l::v ~·c.: I:.,,Ju'Ju.i:,LJ,,.· h ;,,ill/, /,r.,uč!:1z,1čr1c': proqrarnv a Aktualizované Programy,
ktoré s:1 :: Z: ,.:.y uuc!l.' ,·:L:i,.<:l it.:11 pr'-' účdy, zabezpečí ich autorskú ochranu
a bude cJociržiavaľ aj o(c110,i:10 0 licl':1c:r1é µodr11il'r1ky v zmysle znenia Všeobecných obchodných
podmienok spoločnosu TOi'SET SoiL:r:011'; s.r.o (ďalej len Všeobecné obchodné podmienky)
a Všeoberných iiceričných podmienok p!,:L · pri uzatvoreni Zmluvy a bez súhlasu Poskytovateľa
neposkyrn., PľCJ(Jr,1111y trucj p1iivriickt:J élieuu fy,:;ckeJ osobe na žiacJne účely (ako je napr. kopirovanie
Prooramov, 1C1rr:,:,v, L1p1,enie :J;1tah!1z Programov a ich štruktt'n, konzultácie
k Prc,w21:u,i1, : ,i:e p ,:é111,,éU,i I hoc1r0mov s konkurenčnými programami a pod.).

7.2

,1ýšk0.c z1 termíne.
prc._,;;:ct Z1r,i1_!>.'y po'.:kylrHJtý v st'1l,1clc s touto Zmluvou prevziať a zaplatiť

Clut:0·.:.Jn

C~..-ÍriUk ô 

8.1

8.2 a) ?rn! ,,', ,;1 :11{;;\: uku1,tl' 111,,lr /1 .: .. , písornr1<'obojstrannou dohodou.

b) A.k a1li Zri1luvni1 str,,11,1 druhej :'.rnluvnej strane najneskôr do 31 dní pred
uplynuum '.ur:1iľ,u, do klé;:01:..J !Ju,, ,~r:>'.:'.'c; ria dobu urŕitú uzavretá (podľa znenia ods. 8.1), že
nčllJ'éiil'J lrv:: :1,c1 uf.u1:\:1:í :,u:o,;r: ,111 " , 11:: uc,!JiJ , potom zostáva Zmluva n:1cJ'alej '/ platnosti
a zr1K,: :i s,:-i r1,1 imlc, Z,ni u iii uLé1vrct/i z ur citej na dobu neurčitú, a to od 1. januára
roku r ,,,slL",!c, iľ ::.:1 ,ej : ,- , :L:CÍ ter 1, 111 no ktorého bola Zmluva na dobu určitú uzavretá.

c) KJžc:
fllCSZ-1~:_1·~,J:_,;

'.n.ir
·• ,1 i.<k:ľ /rniw:l1 r1c: dobu neurčitú písomnou výpoveďou s 1

i ,:ie: 1ct':rnclro t.j. písom ná výpoveď musí byť doručená
cio 30. novembra aktuálneho roka ;:: výpovedná lehota

8.3 Ak í'!éWo!iL,:i:m.-
na ukončení Zmluvy na dobu určitú

a~1Lornaticky poskytovať ~Jadobúdateľovi
é1 ': podporu k P1owarnom na ďalší

:lc:, Aktualizačn)c!: ;lopléítkov podľa
r11 ck1l:t1 u1,:'itľ1.

8.4 Nado u Li c!é i:,.,:
posl.vro.
Proqran
budč p,j.,

lr iosli Zmluvy prerušiť na určité obdobie
, 1c,~r r ,., pr,· ':: ,,.,l /r, •. ,y, 11ie f,J'.tuaiizačných programov, Aktualizovaných

I slii.'i,,u a , ,. :,ľ /él Lotu obdobie J\ktuolizočný poplatok. Takéto konanie
L,_·]':1 ~(i JJUU':Jt:1t11c': Zrn!uvy. 

Iii . .u.. ; or1.h1 /miu'vu, vz1:if;11c druliej Zrnluvnoj strane právo na
,u,uci11ým zákonníkom 21 touto Zmluvou.

liu.:
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Odstúpenuu od Zrnluvy tato Zmluva ZiHlifÓ dnom doručenia písomného odstúpenia od Zmluvy druhej
Zmluvnej strane.

a) Za Zmluvy 1JacJciJL1Cic1kľor;: sa bude považovať:

I Iakturova '.Lir1 za /\ktualizačr,é poplatky dlhšie ako 30 dní od termínu

poruseníe :i kol'vek lic:enčr1ýc11 prav a autorských práv Poskytovateľa (definovaných v tejto
Zmluve a vo Všeolx:rnýci, licenč11ýct1podmienkach) k autorským dielam podľa tejto Zmluvy, t.j. k

Pro~1ramo111, f,kLu21li;;ačnýrn proqrarnorn, alebo Aktualizovaným Programom
riadol;ucJateľa voči Poskytovateľovi vo vzťahu

:1 pristupo,1)cl1 hesiel, pri ktorom nie je možné
atJy pokračoval v plnení svojich zmluvných povinností

Zrriluv.' ,1 Lu so zretcľorn na jej obsah a účel,
por v ods. 4.4 počas doby viazanosti Zmluvy.

b) Za (ltC'i10J n Sd ~Jl1(1~ povJŽO'/C1t':

:1u/ 1:ivir1er1c': F'uskylovčlleľom, ktoré podstatným spôsobom
c:r: s Proqramam: aktualizovanými podľa Zmluvy.

8.6 . . ' ' .
t)í"1Cr :cc;r1cr-10 dohodli na nasledovnom:

ZrrL,: LL, LH'.im1usLi odstúpenie od Zn .luvy.

v n, bude Nadobúdateľ povinný bez
;, predmetu Zmluvy, a to vzniknuté,
ia od Zmluvy.

N21do!.1ľ
Na,:iut_·u·.:.:,
Zfllfl:V/

ale ::c,

'.1L_;·:.:1ld'a oci Zr11 .iv ::,:.'é1r1iké1 Poskytovateľa voči Nadobúdateľovi na
ť11ov2n;·ci; ľi,,~:ok zc:i :en;e ZrniL:vy, ktoré (plnenie) bolo riadne odovzdané

:;rľcl ,ď:c":1r1ci-;ľcu u,!';tt'1pľ:,ia od Zmluvy. rJezaniká ani právo Poskytovateľa voči
v : i ,·.111f-:l :,:, iv. 1 ľici'.,tok po odstúpení Poskytovateľa od

xl':l:'.:pcnia od Zrľi!L:·:y vvíaktúrované,
tnuté pred účinnosťou odstúperua

Ak fi; :anč:,é záväzky voči F>oskylovateľovi
1·,v:1tcl'ovi aj čiastky vyfaktúrované po

ldJO poskytnuté do oostúpenia Zmluvy
::11 dohodnutých v c\.,1 Akl,1~ililačné

:)uje : .. ,,: :u:JL,~:C,tt.:'i' ;)uvinný uhradiť f'o~kytovaLcľovi aj
é vrníkli F'oskytovateľovi v súvislosti s plnením Zmluvy,
, ti Zn 2!7 (io účinnosti odstúperu.: od Zmluvy.

: ,;\_i_, r :1:c:,, Poskytovateľa a ani nárokov
:;1,:v/ :L.:c:u!J,ľ1élki'rnn vzniknutých do zániku Zmluvy

a to ,:x'

'1• 1

Zmluvy L ,ir;.\)Cj,

odinŠl.cii'~'

po z,,rrikr,uti Zr11iuvy odstúpením Poskytovateľa od
bude Nadobúdateľ povinný ihneď

PcJ'J, /Lovz,teľom, znehodnotil dodané nosiče
.. :ť. \ , l.or1ar1ic týchto o;ut: er1í uzná mis proc1

Naclot".J.'.

8.8 Zmluva Slr práva a povinncsu vyplývajúce
zo Zrn!LJ'.'/

8.9 Ak Zmluv: 'lVi :J novu ;m,, i r am w s predmetom zmluvy podobným alebo
totožný: 11
a UCil r:

11i rli' okamihom nadobudnutia platností
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~,íru/né podmienky

9.1 Na nacio::uch.JL·~ , ./\klucili:"ovť1:1é Pro~;r,:r::/ poskytuje poskvtovater záruku 24 mesiacov od dátumu ich
dodania, lc:!Jo u J !irnia ie!, ilkt \' lc:1otc oc!str(:ni na vlastné náklady prípadné nedostatky
reklarnov.n f·J:1-:ui;lJCIJ r<u:1r:1l:trL: .' ,:::{nť, pocJrniuiky na Programy sú uvedené vo Všeobecných
obchodných

podmienkach.

r..\.1nak 10 

10.1 Zmluva iic,. ut)','.:, ptaL ľ a ,.. ~ii::,O:;ľ
ustanovuje: .: i ,:1e;uDL1C!,:t2i':; 1 ,:,v:1111{ . ;c·:
po dni jej L'\erCJik'r,io nJ určer;Dm
č. 40/19(>; 7iJ. ( nsk, di

10.2 Zmer1y

Zmluvr1'frni stranami s výnirukou, ak zákon
PuLom Je Zmluva účinná dnom nasledujúcim

v zmysle znenia § 47 a) ods. l zákona

Zmluvr1vcr, -,·.1:J11. rtL' ;Jísorn nýr 11 i cJodatkami potvrder 1ý111i každou zo

10.3 NadoLt'1cL
oznámi Poskytovateľovi kele a kedy

10.4 Licencie
fa ktú r

,.,_,.JrHJ!é r ,my, ,'\k,u.:,ii/J.:rí{ programy a t,ktualizované Programy sC1 do zaplatenia
11 'ťC!?é:r:•ď,, ivi.na 11c1 Ju "·ii ucJ poskylr1utia programov, alebo na Poskytovate/'om

cJdi1 iov::: 1;
práva

]\!.

10.5 PreVOCl/ J l.•,) v '"'l r 1 ;( : : i : . ~ i i 

10.6 Ak bude /,:,iu,c:
ocJkL:!clu

upr
'1i.Jci· 1 ,

2111luv11t'.> strany sa zaväzujú bez zbytočného
právnym stavom a to Lak, abv novézr1e11:o

10.7 \/ prí;_:if::]!~J,_:,I 
súhlasia,
Zmluvy c,
ustar,ovc:1,:1 ).

l1 ,c,u tJ.::2 /:ivir ,enia Zmluvných strán, Zmluv11é strany
{asti ?r1íiuvy (ak nesúvisia s nepl.:itnou časťou

k iir1Ci.'rí)c:1 préÍv11yci1 predpisov samotné: povaha takéhotol l: 1

10.8 Náru"r
Zlíl!U'/::

r 1c::1ku: ,'c111ia záväzkov podľa Zmluvy, pokiaľ ich
,,1 zákonníka v platnom zneni.

predmetu
(okrem

10.9 Zmlu,:
Z111!uv /,
iníor: i-,:1c,;
v Zrn,uv,_,
Z,11/uvvJ

10.10

f unkcíe,

s predmetom
;Jouz1té 11a iné účely ar:_o je definované

skončeni právneho vzťahu založeného
r 1/1 '.;lecJkov porušeniJ povinnosti.

f\KlL:,:i,. ,:.
ktoré 111~" · ·'

.,,1c1,, ::l' •,er,:1e 11adotJuc!1:ulvcr: Programov,
:: ii skíyté, nedokur 11c1 l' J'iJ

:r11i v Zmluve alebo :,ie su uvedene anivo
aký11:~.ul .,,!

V)ni11

·Uvo c, VL'CJome naprogra;:,ované s cieľom
s fJrc>c11:111,,1111i, poškodiť alebo 111ucJifikovilť dáta.

11:Ô.',, flu,;kytovatei' pre C1čely nechať
111 Pro~1ramov, info11hície o poslednej
!,:,va11ých Proqramov a špecifické

,:my. Poskytovatel' i:1suje, že takto
: i11t,1.: i,)v;rných Proorarnov, ':kva litŕiovan ia

pr;p,1ck icl; 11cposkytne žiacirie; trete; strane.r,Jcidci
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a Všect:i:.:·:·
interne:~e:,,,e: strá ~J2

c:x, slr2111y c!oc!r)ičiv,,,ť aj Všeobecné licer1čné podmienky
vn . l , vydané l januára 2016, ktoré SLJ zverejnené na

10.11 UzaVíeU

Z ml uv, u

podm

:u,~í1e11ie, zúžen mocJifikovanie príp. nahradenie znenia
podmienok él Všeobecných obchodných podmienok ich

ľ:n:,11/ 21 Jej pripadnvch dodatkov. V takom prípade má znenie
líc,: 1č11, c!1 podmienok a všeobecných obchodných11111 V

voľno:
r,c, určite a zrozumiterue, icl1 zmluvná

onsanu porozumeli a na znak súhlasu ju

Nadobúd ,J '. ..' i'

podm
pred ,Jó.;C''::11 Zmluvy riadne oboznámil so Všeobecnými licenčnými

, 1 1 or J,l.,,_:, mi .ivcdenej verzii a súhtasi s ich znením,

10.12 Zrn!

z ktorých po icl, obojstrannom potvrdení si každá zo

_____ ,, _

',,,,,,l,,,,,, ''

Ing. Mariar1 Rehus

--------------------------- ------ ,, ,, ..


