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Licenčná zmluva

na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých

uzatvorená podľa § 40 Autorského zákona Č. 618/2003 Z.z.

Článok l.

Zmluvné strany

l. Nadobúdateľ

Obec Nitrianske Hrnčiarovce
Jelenecká 74 951 Ol Nitrianske Hrnčiarovce
IČO: 00611182
Zastúpený: PhDr. Katarína Nagyová starostka obce
mail.: starostkaounh maiJ.telekom.sk, aczakoovaounh@mail.telekom.sk
tBA N: $.!!. .......ff.RP. .r1P.9.9. .. f1.P.ľ./J.Ml.1.??P I

2. Poskytova tel'

3W Slovakia, s.r.o.
Na Vinohrady 692/59
911 05 Trenčín
IČO: 36746045
ič DPH: SK2022355291
Konatel' spol.: Slavomír Ďur ikovič
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
tBAN: SK29 7500 0000 0040 0610 9224
Oddiel: s.r.o. vložka č.: 17582/R

Článok II.

Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie licencie na používanie autorského diela:
Digitálny archivačný systém a grafické zobrazenie hrobových miest (ďalej len "software").
s možnosťou vykonania fyzickej pasportizácie hrobových miest a naplnenia databázy v špecifikácii
a rozsahu podľa prílohy ROZSAH PRÁc A CENOV Á KALKULÁCIA, tvoriacej nedelitel'nú súčasť tejto
zmluvy.

2.2 Nadobúdateľ získa právo užívať software zaplatením dohodnutej ceny.
2.3 Nadobúdateľ nie je oprávnený umožniť užívanie softwaru tretej osobe.
2.4 Digitálny archivačný systém spracúva dáta osobných údajov, ktoré nie sú majetkom firmy 3W Slovakia

s.r.o.

Článok III.

Cena za licenciu a platobné podmienky

3.1 Cena za licenciu je stanovená jednorazovo a to dohodou v prílohe ROZSAH PRÁC A ....CENOV Á
KALKULÁCIA. ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Príloha obsahuje presnú špecifikáciu
dodávaných prác a programových aplikácií a ich konečnú cenu.

3.2 Cena za dopravu je účtovaná samostatne po odovzdaní diela.

3.3 Cena je splatná po odovzdaní diela na základe vystavenej faktúry poskytovateľom po splnení rozsahu
dohodnutých prác špecifikovaných v prílohe do 30 dní od vystavenia faktúry.



Článok IV.

Povin nosti zm luvných strán

4.1 Nadobúdateľ je povinný poskytnúť podklady pre naplnenie databázy a pre splnenie ostatných povinností
poskytovatel'a bezodkladne po uzatvorení tejto zmluvy. Nadobúdatel' je povinný poskytnúť nevyhnutnú
súčinnosť pri plnení ostatných povinností poskytovatel'a. adobúdatel' ma nárok ukončiť zmluvu pri
neplnení povinnosti súvisiacich so zmluvou.

4.2 Poskytovateľ sa zaväzuje odovzdať predmet licencie v elektronickej podobe spolu s prístupovými kódmi
k aplikácii a umiestniť ho na internet. -

4.3 Poskytovatel' poskytne nadobúdatel'ovi prístupové kódy k aplikácii.
4.4 Poskytovateľ je naďalej nositeľom autorského práva k softwaru. Nadobúdatel' si je vedomý, že pri porušení

autorského práva, napr. akoukol'vek nedovolenou zmenou alebo iným nedovoleným zásahom do diela
alebo neoprávneným užívaním diela, či neoprávneným poskytnutím diela inej osobe, je poskytovateľ
oprávnený domáhať sa ochrany svojho autorského práva vo forme nároku na náhradu škody a finančného
zadosťuči nen ia.

4.5 Poskytovateľ sa zaväzuje udržiavať a poskytovať programové vybavenie a s tým spojené služby počas
platnosti tejto zmluvy.

Článok V.

Doba trvania zmluvy

5.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Po uplynutí licenčného obdobia zašle poskytovatel'
nadobúdatel'ovi faktúru za poskytovanie služieb súvisiacich s poskytnutím licencie. Táto faktúra sa považuje
za návrh na predlženie platnosti zmluvy o ďalší rok. V prípade, ak nadobúdatel' túto faktúru uhradí, považuje
sa tento úkon za vyjadrenie súhlasu s predlžením platnosti zmluvy o ďalší rok a platnosť zmluvy sa
automaticky predlžuje o ďalší rok.

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

6.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po
zverejnení nadobúdatel'om ako povinne zverejňovanou osobou.

6.2 Obe zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu neuzavreli pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných
podmienok pre jednu zo zmluvných strán.

6.3 Zmeny k tejto zmluve je možné vykonávať len formou písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými
zástupcami obidvoch strán.

6.4 Táto zmluva obsahuje prílohu - rozpis prác a cenová kalkulácia, ktorá tvorí jej nedeliteľnú súčasť.
6.5 V prípade zániku firmy 3W Slovakia s.r.o. je povinná odovzdať nadobúdateľovi všetky databázové

informácie nadobudnuté počas trvania Licenčnej zmluvy. (na digitálnom nosiči USB,CD).

V itrianskych Hrnčiarovciach, dňa If.3,to1----

==============-~-


