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Licenéná zmluva €.  20219004

SOFTIP,  a.  s.

so sídlom  Krasovského  14,

85101    Bratislava -mestská éast'  Petrzalka

1€0:                  36785  512

I€  DPH:         SK2022390942

spoloénost'      zapísaná     v     obchodnom     registri
vedenom  Okresnym  súdom  Bratislava  1,  oddiel  Sa,

vlozka 4151 /8

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

€.  úétu  (lBAN):  SKO91100 0000  0026  2713  0203

SWIFT/BIC:  TATRSKBX

Konajúci:  lng.  Du§an  Guldan

predseda predstavenstva
(d'alej  len  "Poskytovatel")

a              MsvaK -Vo-dárne a kanalizácie mesta Hurbanovo,
s.r.o.  so sídlom  Komárfianská 69

947 01    Hurbanovo

1€0:                  36561193

l€  DPH:          SK2021846420
\

spolo€nost'      zapísaná     v     obchodnom      registri

vedenom    Okresnym    súdom    Nitra,    oddiel    Sa,

vlozka  14891 /N

Bankové spojenie:  VÚB a.s.

€.  ú€tu  (lBAN):  SK82  0200  0000  0018  5880  0353

SWIFT/BIC:  SUBASKBX

Konajúci:  lng. Ján  Bahorec

konatel'

(d'alej  len  "Nadobúdatel'`)

uzavreli  túto Licenénú  zmluvu

v súlade s  ustanovením  §  269 ods.  2  a nasledujúcich  zákona é.  513/1991  Zb„ Obchodny zákonník, v znení

neskorsích  predpisov (d'alej  len „obchodny zákonník") a zákona é.185/2015  Z.  z„  o autorskom  práve a právach

súvisiacich  s autorskym  právom  (autorskv zákon), v znení neskorsích  predpisov

(d'alej  len  "Zmluva")

Zmluvné strany, vedomé si svojich závázkov v tejto Zmluve obsiahnutvch a s úmyslom byt`  touto Zmluvou viazané,
dohodli  sa na nasledujúcom  znení Zmluvy:

1             ZÁKLADNÉ  USTANOVENIA

1.1          Poskytovatel' prehlasuje,  Ze  spífia  vsetky  podmienky a  poziadavky v tejto  zmluve  stanovené  aje  oprávneny

túto Zmluvu  uzavriet'  a riadne plnit'  závázky v nej  obsiahnuté.

1.2         Nadobúdatel' prehlasuje,  Ze  spífia vsetky  podmienky a  poziadavky v  tejto  zmluve  stanovené aje  oprávneny

túto Zmluvu  uzavriet'  a riadne plnit'  závázky v nej  obsiahnuté.

2        VVCHODISKO

2.1          Poskytovatel'   poskytol    Nadobúdatel'ovi   v   zmysle   obchodného   zákonníka   a   autorského   zákona   právo

pouZívat'   aplikaéné   programové   vybavenie,   uvedené   v   nasledujúcej   tabulke   (d'alej   len   „APV"),   pre   ú€el,
rozsah  a  spösob,  ktoryje  definovany príslu§nymi  ustanoveniami  nizsie  uvedenych  zmlúv a  ich  dodatkami.  V

uvedenvch   zmluvách   a   ich   dodatkoch   je   upravenv   rozsah,   spösob,   cena   a   platobné   podmienky   za

.   poskytovanie podpory a údrzby APV (ak poskytovanie sluzieb  podpory a údrzbyje ich  predmetom).

Zmluva €íslo Zo dfia Predmet zmluvy -kód a názov APV

14024102 5.8.2004 Úétovníctvo  podvojné SOFTIP PACKET

14024117 14.9.2004 Riadenie  materiálno-technického zásobovania

SOFTIP  PACKET

3           PREDMET ZMLUW

Predmetom  tejto Zmluvyje:

3.1          závázok poskytovatel'a:
+-
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3.1.1          dodat'    Nadobúdatel'ovi   instala€né   súbory   aplikaéného   programového   vybavenia   SOFTIP   PROFIT   PLUS,

Specifikovaného  v Prílohe  €.  1   -Specifikácia APV  (d'alej  len  „APV")  a  poskytnút'  Nadobúqatel'ovi  licenciu  na

pouzitie  APV  spösobom,  v  rozsahu  a  za  podmienok  stanovenych  touto Zmluvou,  najmá jej  Prílohou  é.  1  -
Specifikácia APV a  Prílohou  €.  6  -Licen€né  oprávnenie  (d'alej  len  „Licéncia");

3.1.2         dodat'  Nadobúdatel'ovi  spolu  s  instalaénvmi  súbormi  APv tiez  súvisiacu  programovú  dokumentáciu;

3.1.3         poskytovat'  Nadobúdatel'ovi  sluzby podpory k APVv súlade s €lánkom  g tejto zmluvy;

3.1.4         poskytnút'   Nadobúdatel'ovi  sluzby  súvisiace  s  udelením  Licencie  k  APV,  pri€om  dohodnuty  rozsah  sluzieb

je uvedeny v Prílohe €.  2  -Kalkulácia odmeny a rozsah  sluzieb.

3.2         závázok Nadobúdatel'a:

3.2.1          uhradit'  Poskytovatel'ovi  odmenu  zajeho plnenie specifikované v ods.  5.1  tejto zmluvy;

3.2.2         poskytnút'  Poskytovatel'ovi  sú€innost'  potrebnú  pre riadne a v€asné plnenie poskytovatel'a.

3.3         Licenciu  vzmysle  ods.   3.1.1   tejto  Zmluvy  Poskytovatel'  poskytuje  ako  Upgrade  APV  uvedeného  vtabulke

ods.   2.1   Zmluvy;   dfiom   podpísania  posledného  preberacieho  protokolu   na  sluzby  (teda  dFiom  vykonania

v§etkych  sluzieb)  stráca Nadobúdatel' právo  pouZívat'  APV,  uvedené v ods.  2.1  Zmluvy.  Nadobúdatel' ho v§ak

móze  vyuzívat'   na  archívne  ú€ely,  t.j.   na  prístup  k dátam,   ulozenym  vtomto  APV.  Tymto  dflom   zárovefi

strácajú     ú€innost'     ustanovenia    zmlúv    uvedenych    vods.     2.1     tejto    Zmluvy    oposkytovaní    podpory

k predmetnému APV.

4         MIESTOATERMÍN  DODANIAAPV

4.1          Miestom  dodania APvje sídlo Nadobúdatel'a

4.2         Poskytovatel'  pristúpi  k  plneniu  svojich  závázkov  vyplyvajúcich  z  predmetu  tej.to  Zmluvy  bez  zbyto€ného

ome§kania.

4.3          Licencia  k  APV  sa  Nadobúdatel'ovi  udel'uje  (poskytuje)  s  úéinnost'ou  odo  dfia  prevzatia  APV  vzmysle  ods.

3.1.1   Zmluvy.  Poskytovatel'je  povinnv  poskytovat'   sluzby  podpory  k  APV  podl'a  ods.  3.1.3  tejto  Zmluvy  nie

skör,  ako odo dha udelenia Licencie.

5         0DMENAAPLATOBNÉ  PODMIENKY

5.1          Nadobúdatel'  sa  zavázuje  Poskytovatel'ovi  uhradit'   odmenu  za  poskytnutie  Licencie  k  APV  podl'a  ods.  3.1.1

tejto     Zmluvy,     ktorú     strany    dohodli     ako     odmenu     zmluvnú     a     ktorá     €iní     1260,00    €     (slovami:

jedentisícdvestosest' desiat eur),  bez DPH.

5.1.1          Odmena  za  poskytnutie  Licencie  zahffia  aj   cenu   plnenia  podl'a  ods.   5.1   Zmluvy  a  cenu   za  médium,   na

ktorom  bolo APV dodané, ak bolo dodané na médiu.

5.2         Nadobúdatel' sa zavázuje  poskytovatel'ovi  uhradit'  odmenu  za  poskytnutie  sluzieb  súvisiacich  s  poskytnutím

Licencie   podl'a   ods.   3.1.4   Zmluvy,   ktorú   strany   dohodli   ako   odmenu   zmluvnú   a   ktorá   €iní  4200,00  €

(slovami:  §tyritisícdvesto eur),  bez  DPH.

5.3         Nadobúdatel'  odo  dFía  podpísania  posledného  preberacieho  protokolu  na  sluzby  zavázuje  Poskytovatel'ovi
hradit'  v súlade  s  ods.  5.8  Zmluvy odmenu  za  poskytovanie  sluzieb  podpory  k APV  podl'a  ods.  3.1.3  Zmluvy,

•   ktorú   strany  dohodli  ako  odmenu  zmluvnú  a  ktorá  €iní  20  %  cenníkovej  ceny  predmetného  aplika€ného

programového   vybavenia   podl'a    platného   cenníka   SOFTIP   pre    rok,   v   ktorom    budú    sluzby   podpory

poskytované.

5.3.1          Platny cenník APv predlozí poskytovatel' Nadobúdatel'ovi  na poziadanie.

5.4         Kalkulácia   odmeny   uvedenej   vods.   5.1    aods.   5.2   Zmluvy  je   stanovená   v   Prílohe   é.   2   tejto   Zmluvy   -
Kalkulácia odmeny a rozsah  sluzieb.

5.5         Nadobúdatel'    sa    zavázuje    odmenu    za    poskytnutie    Licencie,    uvedenú    v    ods.    5.1     Zmluvy    zaplatit'

Poskytovatel'ovi  na základe faktúry, vystavenej  Poskytovatel'om  najskör po dni odovzdania APV v zmysle ods.

7.2  tejto Zmluvy.

Licenéná zmluva é.  2019004 Strana é.  2  z  12



SOFTIP,  a.s„  divízia  ESS Stupeh dövernosti: Chránené

5.6 Nadobúdatel' sa zavázuje odmenu  za  poskytnutie  sluzieb  súvisiacich  s  poskytnutím  Licencie,  uvedenú  v ods.

5.2  Zmluvy, zaplatit'  Poskytovatel'ovi  na základe faktúry, vystavenej  Poskytovatel'om  najskör pg dni  prevzatia
sluzieb v zmysle  ods.10.1  tejto Zmluvy.

Splatnost'  faktúrje Strnást'  (14)  kalendárnych  dní odo dfia doru€enia faktúry.

Faktúra   za   poskytnutie   sluzieb   podpory   k   APV   podl'a   ods.   3.1.3   tejto   Zmluvy   na   príslusny   kalendárny

Stvrt'rok  bude vystavená vzdy  k dvadsiatemu  (20.)  dfiu  prvého  mesiaca  príslusného  kalendárneho  Stvrt'roka

(t.j.  k  20.01.,  20.04.,  20.07.  alebo  20.10.)  vo  vvske jednej  Stvrtiny  (1 /4)  ceny  uvedenej  v ods.   5.3  Zmluvy

platnej  pre aktuálny kalendárny rok.
~

5.9         Poskytovatel' má  nárok  na  zaplatenie  ceny podpory podl'a  ods.  5.8 tejto zmluvy v kalendárnom  §tvrt'roku, v
ktorom  zahájil  poskytovanie  sluzieb  podbory  k  APV,  v  pomernej  vvske,  zodpovedajúcej  dobe  poskytovania
sluzieb  v  tomto  5tvrt'roku,  a to  na  základe  faktúry,  ktorú  je  Poskytovatel'  oprávneny  vystavit'   po  zahájení

poskytovania sluzieb  podpory.

5.10      Nadobúdatel' sa  d'alej  zavázuje  uhradit'  za  sluzby  poskytnuté  nad  rozsah  Specifikovany touto Zmluvou  cenu

podl'a aktuálneho cenníka Poskytovatel'a,  ktorv mu  Poskytovatel' na vyziadanie predlozí.

5.11       Cena nezama ubytovacie ani cestovné náklady pracovníkov poskytovatel'a,  ktoré  Nadobúdatel' uhradí podl'a

skuto€ne vynalozenych  nákladov.  Ubytovacie  náklady budú vopred odsúhlasené Nadobúdatel'om.

5.12      Faktúra   sa   povazuje   za   doru€enú   aj   ked'   bolo  jej   prevzatie   Nadobúdatel'om   odoprené   alebo   ak   sa  ju
nepodarilo   doru€it',   aj   ked'   bola  zaslaná   na  adresu   sídla   Nadobúdatel'a  alebo   na  dodato€ne   oznámenú

doru€ovaciu  adresu  Nadobúdatel'a,  a to tretím  (3.)  pracovnym  dFlom  pojej  preukázatel'nom  odoslaní.

5.13      Ak   faktúra   nebude   obsahovat'    stanovené   nálezitosti   alebo   v   nej   nebudú   správne   uvedené   údaje,   je

Nadobúdatel'  oprávneny  vrátit'  ju  v  lehote  piatich  (5)  kalendárnych  dní  po  jej  doru€ení  Poskytovatel'ovi  s

uvedením  chybajúcich  nálezitostí  alebo  nesprávnych  údajov.  V  takom  prípade  sa  prerusuje  plynutie  lehoty

splatnosti  a nová  lehota za€ne  plynút'  doru€ením  riadnej  faktúry. Ak  Nadobúdatel' faktúru vráti  bezdövodne,

bez  uvedenia  chyb  alebo  po  dohodnutom  termíne,  lehota  splatnosti  sa  nepreru5uje.  Tym  nie je  dotknutá

povinnost'  Poskytovatel'a dodat'  Nadobúdatel'ovi  riadnu  faktúru.

5.14      0dmena  podl'a  tejto  Zmluvy  bude  platená  bankovvm  prevodom  na  úéet  Poskytovatel'a  uvedeny  na  faktúre.
Odmena sa povazuje za zaplatenú  dfiom jej  pripísania na úéet Poskytovatel'a.

5.15      V   prípade   omeskania   Nadobúdatel'a   s   plnením   jeho   pefíaznvch   závázkov   má   Poskytovatel'   nárok   na
zaplatenie  úroku  z  omeskania vo  Wske  0,05  %  za  kazdy  aj  len  za€aty  defi  omeskania.  Tym  nie je  dotknutY

nárok Poskytovatel'a  na náhradu vzniknutej  Skody v plnej vvske.

6         POUZíVANIEAPVA  PODMIENKY  LICENCIE

6.1          Poskytovatel'   poskytuje   Nadobúdatel'ovi    Licenciu    nevvhradnú,   územne   obmedzenú   územím   Slovenskej
republiky na dobu trvania majetkowch  práv k APV,  najdlhsie vsak na dobu trvania tejto Zmluvy.

6.2         Nadobúdatel' nadobúda  dfiom  úplného  zaplatenia  odmeny  podl'a  tejto  zmluvy vlastnícke  právo  k  médiu,  na
ktorom  bolo APV dodané, ak bolo dodané na médiu.

6.3         Nadobúdatel'  je   oprávneny   uZívat'   APV   iba  v   súlade   s  jeho   uréením,   s   pokynmi   poskytnutvmi   formou

dokumentácie  a  s  touto Zmluvou.  Ak táto Zmluva  nestanoví inak,  Nadobúdatel' nemá oprávnenie  zasahovat'
•    alebo  upravovat'  APV,  s  vynimkou  úprav,  ktoré  v  súlade  s  donucujúcimi  ustanoveniami  právnych  predpisov

nevyzadujú  súhlas  poskytovatel'a  Licencie.

6.4         V  prípade  poru§enia  podmienok  Licencie  zo  strany  Nadobúdatel'a vzniká  Poskytovatel'ovi  nárok  na  zmluvnú

pokutu  vo  vvske  25  %  z  vysky  odmeny  za  poskytnutie  Licencie.  Tym   nie  je  dotknutv  nárok  na  náhradu
vzniknutej    Skody   v   plnej   vvske.    Porusenie    podmienok    Licencie   je    podstatnvm    porusením    závázkov

Nadobúdatel'a tejto Zmluvy.

7        0DOVZDANIE A PREVZATIE APV

7.1          Poskytovatel' sa zavázuje odovzdat'  APV Nadobúdatel'ovi v súlade s touto zmluvou a vop.

Licenéná zmluva é.  2019004 Strana é.  3  z  12



SOFTIP,  a.s.,  divízia  ESS Stupefi dövernosti:  Chránené

7.2         Nadobúdatel'je  povinny  prevzatie  APV  potvrdit'   podpisom  Preberacieho  protokolu  APV,  ktorého  vzor  tvorí

Prílohu  é.  3 tejto zmluvy -Vzor preberacieho protokolu  licencií.                                                                  ,

8        0DOVZDANIE A PREVZATIE DOKUMENTÁCIE

8.1          Spolu   s   APV   sa   zavázuje   Poskytovatel'  odovzdat'    Nadobúdatel'ovi   programovú   dokumentáciu   k   APV   v
slovenskom  jazyku   v  elektronickej   podobe,   pri€om   sa   pri  jej   odovzdaní  a   prevzatí   primerane   pouzijú
ustanovenia €lánku  7 tejto Zmluvy.

8.2  .      Poskytovatel'touto Zmluvou  poskytuje  Nadobúdatel'ovi  právo celú  dokumentáciu  k APV kopírovat'  a pouZívat'

iba v nevyhnutnom  rozsahu  pre vlastnú  internú  potrebu  Nadobúdatel'a.

9        SPÖSOB  POSKYTOVANIA A PREVZATIA SLUZIEB  PODPORY

9.1          Sluzby podpory k   APv bude poskytovatel'poskytovat'  odo dfia udelenia Licencie.

9.2         Sluzby podporykAPVsú  definovanévél.1.16  Prílohyé.  7 -Vseobecné obchodné  podmienkysoFTIP(VOP).

9.2.1         Sluzby  Hot  Line  Poskytovatel'  zabezpe€í  v  pracovnych  dfioch  od  8.00  do  16.00  hod.  na  telefónnom  éísle:

048/4358 600.

10     SPÖSOB  POSKYTOVANIA A PREVZATIA SLUZIEB

10.1       Poskytovatel' bude  vykonávat'  a odovzdávat'  sluzby  podl'a  ods.  3.1.4   tejto Zmluvy  postupne  v  éastiach,  ako

sú  uvedené  v prílohe  €.  2  -  Kalkulácia  odmeny  a rozsah  sluzieb.  Vykonané  sluzby  prevezme  Nadobúdatel'

potvrdením  Preberacieho  protokolu   sluzieb,   ktorého  vzor  je  uvedeny  v  prílohe  é.  4  -  Vzor  Preberacieho

protokolu  sluzieb.

11       PRÁVAA POVINNOSTI  ZMLUVNVCH  STRÁN

11.1       Poskytovatel'sa touto zmluvou  zavázuje:

11.1.1      vykonávat'   plnenia  podl'a  tejto  Zmluvy  s  odbornou   starostlivost'ou,   riadne  a  véas,  a  to  za  predpokladu

poskytnutia potrebnej  sú€innosti  Nadobúdatel'a a véasného plnenia d'al§ích  závázkov Nadobúdatel'a;

11.1.2      pri  vykonávaní  prác  v  sídle  Nadobúdatel'a  dodrziavat'   predpisy  o  ochrane  bezpe€nosti  práce  a  zdravia  pri

práci,  poziarnej  ochrany,  hygieny práce a Zivotného prostredia;

11.1.3      zaistit',    aby    jeho    pracovníci    dodrziavali    vsetky    interné     predpisy    Nadobúdatel'a,     s     ktorvmi     boli

Nadobúdatel'om vopred oboznámení;

11.1.4      chránit'  práva  dusevného  vlastníctva  Nadobúdatel'a  ako  aj  práva  tretích  osőb,  ktoré  by  mohli  byt'   plnením

Zmluvy dotknuté;

11.2       Nadobúdatel' sa  touto  Zmluvou  zavázuje  na  svoj  ú€et  umoznit'  Poskytovatel'ovi  plnenia  podl'a  tejto  Zmluvy,

spolupracovat'  s  Poskytovatel'om  pri  plnení  tejto  Zmluvy,  najmá  mu  s  dostato€nym  predstihom  poskytovat'

potrebnú    sú€innost',    úplné,    pravdivé    a    v€asné    informácie    potrebné    pre    riadne    plnenie    závázkov
Poskytovatel'a,  a  to  v  rozsahu  potrebnom  pre  v€asné  a  riadne  plnenia  Poskytovatel'a,  najmenej  v  rozsahu
5pecifikovanom v Prílohe €.  5  tejto Zmluvy -Minimálny rozsah  súéinnosti  Nadobúdatel'a.

11.3  .    Nadobúdatel' sa zavázuje  pri  vykonávaní prác zamestnancami  Poskytovatel'a v sídle  Nadobúdatel'a  a  na jeho

pracoviskách:

11.3.1       zabezpe€it'  v zmysle  §  6  ods.  4  a nadvázne  na  §  7  ods.  8  písm.  a)  az  c)  zákona NR SR €.124/2006  Z.  z„  v
znení neskor§ích  predpisov,  aby zamestnanci  Poskytovatel'a  dostali  potrebné  pokyny pre  bezpe€nost'  a na
ochranu  zdravia  pri  práci  platné  pre jeho  pracoviská  a  informácie  o moznvch  ohrozeniach,  preventívnych
opatreniach,   opatreniach   na  poskytnutie   prvej   pomoci,   na  vykonanie  záchrannych   prác  a na  evakuáciu

osöb,

11.3.2      vytvorit'  podmienky pre  bezpe€nost'  a na  ochranu  zdravia  pri  práci,  zárovefi  v prípade  potreby zabezpeéit'

pre zamestnancov Poskytovatel'a osobné ochranné pracovné prostriedky,
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11.3.3      splnit'    povinnosti    uvedené    vbodoch        11.3.1     all.3.2    pred    za€atím    Wkonu    práce    zamestnancami

Poskytovatel'a.

11.3.4      postupovat'  v zmysle  §  17  ods.  6  zákona  NR  SR  é.124/2006  Z.z.  v.znení  neskor§ích  predpisov v prípade,

Ze zamestnanec Poskytovatel'a utrpí pracovny úraz.

12      RIESENIESPOROV

12.1       Zmluvné  strany  sa  zavázujú,  Ze  vyvinú  maximálne  úsilie  k  odstráneniu  prípadnych  sporov  vyplyvajúcich  z

tejto zmluvyvzájomnou dohodou.
^

12.2      Vsetky  spory,  ktoré  vzniknú  z  tejto  Zmluvy,  vrátane  sporov  o  jej   platnost',  Wklad  alebo  zrusenie,   budú

rie5ené   Rozhodcovskym   súdom   Slovenskej   obchodnej   a   priemyselnej   komory  v   Bratislave,   ktorv   bude

pojednávat'  v zlození z  troch  rozhodcov  podl'a  rozhodcovského  poriadku  a  pravidiel  tohto  rozhodcovského
súdu.

12.3      Rozhodcovskv nálezj.e koneény a závázny pre obe zmluvné strany.

13     TRVANIEZMLUW

13.1       Táto Zmluva  nadobúda  platnost'  a  úéinnost'  dfiom jej  podpisu  zmluvnymi  stranami. Táto Zmluva sa uzatvára

na dobu  neur€itú,  pri€om  Licencia sa poskytuje na dobu trvania majetkovvch  práv autora APV.

13.2      Zmluvné strany sú  oprávnené odstúpit'  od zmluvy iba z dővodov stanovenych  touto zmluvou.

13.3      Ktorákolvek   zmluvná  strana  möze   odstúpit'   od   tejto  Zmluvy  z   dövodu   podstatného   porusenia  závázku
druhej  zmluvnej  strany.

13.4      Za  podstatné  porusenie  závázku  sa  povazuje  omeskanie  s  plnením  závázku  zmluvnej  strany,  ktoré  trvá  po
dobu  viac ako tridsat'  (30)  kalendárnych  dní,  ak  povinná zmluvná  strana  nezjedná nápravu  ani  v dodatoénej
lehote,  ktorú jej  poskytne oprávnená zmluvná strana v písomnom  oznámení, v ktorom  Specifikuje  porusenie
závázku,  ktorého  sa  dovoláva.  Taká  primeraná  lehota  nemöze  byt'   krat5ia  ako  pátnást'   (15)  kalendárnych

dní.

13.5      Poskytovatel'  je   d'alej   oprávneny   odstúpit'    od   tejto   Zmluvy   s   úéinnost'ou   dfíom   doruéenia   písomného

oznámenia o odstúpení Nadobúdatel'ovi v prípade:

13.5.1       zrusenia  Nadobúdatel'a  bez  právneho  nástupcu;

13.5.2     vyhlásenia  konkurzu   na  majetok  Nadobúdatel'a   alebo  zastavenia  konkurzného  konania  pre  nedostatok
majetku  Nadobúdatel'a alebo vstupu  Nadobúdatel'a do likvidácie.

13.6      Ktorákolvek  zmluvná  strana  móze  odstúpit'   od  tejto  Zmluvy  z  dóvodu  nepodstatného  poru5enia  závázku

druhej  zmluvnej  strany, v  prípade,  Ze  strana,  ktorá je v omeskaní,  nesplní svoju  povinnost'  ani  v dodato€nej

primeranej  lehote,  ktorú jej  na to  oprávnená  strana v písomnej  vVzve  na splneniu  závázku  poskytne,  priéom
táto lehota nesmie byt'  krat§ia ako Styridsat' pát'  (45) dní.

13.7      Ktorákolvek  zo  zmluvnych  strán  möze  túto  Zmluvu  vypovedat'  iba v éasti  tvkajúcej  sa  poskytovania  sluzieb

podl'a  ods.,  a  to  písomnou  vVpoved'ou  s vVpovednou  dobou  v dízke  troch  (3)  mesiacov,  ktorá  zaéne  plynút'
prvvm   dfiom   kalendárneho  Stvrt'roka   nasledujúceho   po   kalendárnom   Stvrt'roku,  v ktorom   bola  Wpoved'

.   doruéená druhej  strane.

13.8      0dstúpením  od  Zmluvy  ani jej  vVpoved'ou  zo  strany  Poskytovatel'a  nie je  dotknuty  nárok  Poskytovatel'a  na

zaplatenie  odmeny  za  poskytnutie  Licencie,   sluzieb  a  podpory  podl'a  tejto  Zmluvy  ako  aj   na  zaplatenie

prípadného úroku  z omeskania podl'a tejto Zmluvy.

13.9      0dstúpením  od  Zmluvy  ani  jej  vVpoved'ou  nie  sú  dotknuté  ustanovenia  tvkajúce  sa  volby  práva,  riesenia
sporov a d'alsie  ustanovenia,  ktoré  podl'a  prejavenej  völe  strán  alebo vzhl'adom  na svoju  povahu  majú  trvat'
aj  po ukon€ení Zmluvy, vrátane ods.   3.3 tejto Zmluvy.

13.10   V  prípade  poru§enia  ustanovení Zmluvy a  podmienok  licen€ného  oprávnenia  zo  strany  Nadobúdatel'a  möíe

Poskytovatel'  Nadobúdatel'ovi  odobrat'   pouZívatel'ské  práva  (Licenciu)  poskytnuté  podl'a  tejto  Zmluvy,  a  to
oznámením  Nadobúdatel'ovi.
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i 3.i i    V  prípade zániku  zmluvného vzt'ahu  zalozeného touto Zmluvou je  Nadobúdatel' povinny v zmysle  zákona é.
i85/2015   Z.   z.   o  autorskom   práve  a  právach   súvisiacich   s  autorskvm   právom   (autorsky,zákon),  vrátit'
Poskytovatel'ovi  vsetky originály a  rozmnozeniny autorskych  diel,  ktoré  mu  boli  poskytnuté  na  základe  tejto
Zmluvy,  ktoré Poskytovatel' uvedie v písomnej vyzve, doru€enej  Nadobúdatel'ovi  do dvoch (2)  pracovnych  dní

odo  dfia  zániku  ú€innosti  tejto  Zmluvy.  Ostatné  originály  a rozmnozeniny  autorskych  diel,  poskytnuté  na
základe  tejto  Zmluvy,  je  Nadobúdatel'  povinny  znehodnotit'   bez  zbyto€ného  odkladu  po  uplynutiu  lehoty

uvedenéj  v predchádzajúcej  vete.  0  splnení  tejto  povinnosti  je  povinny  bezodkladne  písomne  informovat'
Poskytovatel'a.

14     ZÁVERE€NÉ USTANOVENIA                                                                               `

i4.i       Táto   Zmluva   predstavuje   úplnú   dohodu   zmluvnvch   strán   o   predmete   tejto   Zmluvy  a   nahrádza  v5etky

predchádzajúce dohody zmluvnych  strán,  ústne €i  písomné.

i4.2      Akékolvek zmeny Zmluvy musia  byt'  dohodnuté formou  písomného dodatku  k tejto Zmluve,  ktorvm  döjde  k
úprave zmluvnych  podmienok.

i4.3      Pokial'  by  sa  ktorékolvek  ustanovenie  tejto  Zmluvy  ukázalo  ako  neplatné  €i  nevymáhatel'né  alebo  sa  takym

poéas trvania ú€innosti  tejto Zmluvy stalo,  nemá taká skuto€nost'  vplyv na ostatné ustanovenia, ak nestanoví
inak  donucujúce  ustanovenie  zákona.  Zmluvné  strany  sa  zavázujú  také  ustanovenie   nahradit'   platnym  a

vymáhatel'nym  ustanovením,  ktoréje svojím  obsahom  pövodnému ustanoveniu  najbliz§ie.

i4.4      Zmluvné  strany  dojednávajú,  Ze  s  ohl'adom   na  hodnotu   plnenia  podl'a  tejto  Zmluvy  obmedzujú  celkovú
zodpovednost'    kazdej    zmluvnej    strany   za   Skody   spösobené   v   súvislosti    s   touto   Zmluvou    €iastkou
odpovedajúcou  odmene  za  Licenciu  podl'a  tejto  Zmluvy.  Toto  obmedzenie  sa  netyka  Sköd,  spösobenych
zmluvnou  stranou  úmyselne.

i4.5      0be  zmluvné  strany  s  prihliadnutím  k  ust.  §  379  0bchodného  zákonníka a  s  ohl'adom  na vsetky  okolnosti

súvisiace s  uzatvorením tejto Zmluvy konstatujú, Ze súhrnná predvídatel'ná §koda,  ktorá   by mohla vzniknút' ,

möze  dosiahnut'   maximálne  €iastku  rovnajúcu  sa  éiastke  uvedenej  v  predchádzajúcom  odseku.  Ziadna  zo

zmluvnvch  strán  nie je  zodpovedná  za  §kody,  ktorvch  vznik  nemohla  predvídat'.  S  ohl'adom  na  skuto€nosti

uvedené v tomto odseku  si  strany zjednali  aj  cenu  plnení podl'a tejto Zmluvy.

i4.6      Práva  a  povinnosti   zmluvnych   strán   neupravené  touto  Zmluvou   sa  riadia  právnymi   predpismi  Slovenskej
republiky.

14.7       Neoddelitel'nou  sú€ast'ou zmluvy sú  tieto  prílohy:

Príloha  é.  1

Príloha €.  2

Príloha é.  3

Príloha €.  4

Príloha €,  5

Príloha é.  6

Príloha €.  7

Specifikácia APV

Kalkulácie odmeny a rozsah  sluzieb

Vzor Preberacieho  protokolu  licencií

Vzor Preberacieho protokolu  sluzieb

Minimálny rozsah  sú€innosti  Nadobúdatel'a

Licen€né oprávnenie

Vseobecné obchodné podmienky SOFTIP (VOP)

i4.8      Táto zmluvaje uzatvorená v dvoch (2)  rovnopisoch, z ktorvch  poskytovatel'dostanejeden (1).

Strany prehlasujú, Ze si túto Zmluvu  pre€ítali, Ze s jej obsahom  súhlasia a na dökaz toho k nej  pripojujú  svoje
.                                                                                                       podpisy.


