
Zmluva o vytvorení systému na hromadné rozosielanie SMS správ, e,mailov a upozorneni do
aplikácii určený pre obce a ich ob}yatel'oy

v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 zi*.ona č.5 i 3/1991 Zb. Obchodný zákonník v mení neskorších
predpisov

e
Licenčná znluva

uzatvorená
v súlade s ustanovením § 65 a nasl, zákona č. l85l20l5 Z. z, Autorský aákon v mení neskoršich

predpisov
medzi zrrluvn]lmi stranami:

ZHOTOVITEI:
Obchodné meno: Alphabet group s.r.o.

Sídlo: Obrancov mieru 13, 040 0l Košice, Slovenská republika
tčo: s:osoo+;
DIČ 2121242145

E-mail: il fo lOotlecn},u ctr, slr

číslo účtu:
IBAN: SK93 0200 0000 0042 9604 1458

BlCiSWIFT:
Štatutárny zástupca: íng. Jan Konečný, konateť

Michal Krigovský, konatel'

Zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresqým súdom Košice I v oddiely: Sro, vo vložke číslo:
48836^/
( d'alej len ,photovitel"')

oBJEDNÁVATE[:
Názov/Obchodné meno: Obec Svinica

Sídlo: Svinica 282, 044 45 Svinica
Ičo: 0032476,
DIč: 202l245050

E-mail: obecsvinicaástonline.sk
Tel.: 0905 443 527

číslo účtu,
IBAN: SK54 5600 0000 0004 1566 400i

BIC/SWIFT:
Štatutárny zástupca: lng. Lubomír Šimko - staíosta obce

Vybavuje: lng. Iiubomír Šimko - starosta obce

( ďalej len ,,objednávatel*' )
áotovitel' a objednávateť sa v ďalšom text€ zínluvy spoločne omačujú ako ,,zmluulé strany...

Zmluvné stran_\, uzatvárajú zínlulrr podlb ustarrovenia § 269 ods. 2 z}l<ona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v meni neskodích predpisov a podl'a ustanovenia § 65 a nasl. zákona č. l85/20l5 Z. z.
Autorský zákon v znení neskorších predpisov v nasledovnom mení:
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čt. t
Predmet zmluly

I.1. Predmetom tejto zrnluqr je úprava práv a povinnosti anluvných stran súvisiacich so záviizkom
áotovitel'a vYvoriť a odovzdať do užívania objednávatel'a systém na hromadné rozosielarrie SMS
správ, e-mailov a upozomeni do aplikárcii určený pre obce a ich oby,vatelbv (ďalej len ,,dieloJ, vátane
poskytovarria technickej podpory v podobe servisu, údržby a propagririe diela (d alej len ,,sluiby)
a áyžizku objednávateťa prevziať riadne a včas vytvorené dielo a zaplatiť za jeho vfiorenie, za
po§ky,trrutu licenciu a služby cenu dohodnutu v tejto zrrrluve,
I.2. Zhotovitel' sa zavžiAlje v},tvoriť dielo, odovzdať dielo do užívania objednávaleťa a počas plabrosti
tejto znrluql poskytovať služby súvisiace s použivanírn diela objednávatelbm.
I.3. Zhotovitel' prevéÁza na objednávateťa výhradné pravo použivať dielo uvedené v odseku 1 tejto
zrnluvy po celú dobr1 na ktoru je t íto zmluva uzatvorená, a to v rozsahu a spósobom:
a) prenesenim na akékol'vek iné nosiče,
b) verejnlfun spňstupňovanírn prostredníctvom www stránok, elektronick"j pos§.,

I.4. Zhotovitel'je povinný podl'a podmienok dohodnutých v rcjto zmluve zabezpečiť plnú fimkčnosť
diela ajeho riadnu prevádzku a poskltovať podporu a servisné služby súvisiace s prevádzkou diela, a to
poskytovať nasledouré :
a) podporu a sewisné služby k dielu v ánci ceny diel4
b) sprostredkovarré siužby, ktorych súčasťou je zabezpečenie nepretrátého pdstupu objednávateťa k
dielu a zabezpečenie jeho funkčnosti a dostupnosti pre verejnosť bez časového obmedzeni4
c) propagačné služby spočívajúce vo r,ltvorení a poskyorutí propagačných maleriáov patriacich k dielu.

čln
Definícia pojrnov

II.1..Dielo"je system na hromadné rozosielanie SMS spnív, emailov a upozomeni do aplikacii určený
pre obce a ich občanov (sknitene ,,SMS systém'), koreho súčast'ou je údržba systénru a qtvorenie
propagačných materiiálov. Systém je koncipovaný, ako JavaScriptová aplikácia (klient) beáaca v
intemetovom prehliadači, ktoákomunikuje cez API rozhr:urie so serverovým komponentom napísaným
v PHP dokumente,
II.2. 

"Funkcie 
diela" je súbor vlastrrosť diel4 ktonjmi sú:

- registnicia odosielateťov (obcí)
- registracia odborateťov (oblvatel'ov)
- spáva odberatel'ov odosielatel'om
- delenie odberatelbv podlb kriterií oblasti, jazy,ka, zíLrrjmu o kategórie spnív
- manuálne odoslarrie spravy odosielateťom
- automatizované odosielanie spáv prepojené s webstnárrkou obce

- upozomenia na nadchádzajúce udalosti
- upozomenia na zbieranie odpadu

- ukladanie a aplikácia šablón spáv odosietaíerom
- odosielarrie správ vo viacerych jazykoch
- oAuth 2.0 zabezpečenie spojenia medzi klientom a serverom
- automatické lrystavovanie fakhir
- jednoduché admin roáranie pre objednávatel'a slúáace na:

- pridanie / deaktivaciu odosielatel'a
- nabitie kreditu odosielatel'a
- manu,áne lystavenie faktúry

II.3. 
"Typy 

správ a systém rozosielania" predstavujú:
- SMS - cez API roárarrie BulkGate
- email - cez vzdia-lený SMTP sewer
II.4. ,Servis diela" namená 7aberyeěenie plnej furrkčnosti diela po jeho odovzdaní do uávania
objednávateťovi vrátarre dostupnosti diela pre užívarel'skú verejnosť a gararrcie tejto funkčnosti a
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dostupnosti poóas celej doby platnosti tejto znlulry v celom rozsahu funkcii diela definovaných
v odseku 2 tohto člarrku,

.5. ,,Údržba diela" zramená správa server4 na ktorom beží systém, oprava nájdených chý,b,
be4ečnostrré akna]izircie systému, aktrralizácie použidch open-souťce modulov tretích stnin a
záLlohovanie obsahu systernu.
II.ó. ,,Propagácia dielatl predstaluje návrh a lytvorenie:
- dizajnu formulára pre prihliásenie odberatela
- dizajnu leáku na propagátiu syslenru
II.7. ,rPreberacím protokolom" sa rozumie dokument o odovzdarrí časti alebo celého diel4 k!or,ý
obsahuje popis predmetu odovzdania a prebraiia pdpadné pripomienky alebo výhrady aje podpísaný
oboma zmluvrrými stranami. Ak znluvrrá strana odmietne preberací protokol podpisať, musí druhej
zrnluvnej strane doručiť písomnou formou dóvody odmietnutia.
II.8. ,,Odovzdanie diela" znamená sp stupnenie diela alebo jeho časti objednávateťovi, pričom rozsah
a forma spristupneného diela alebo jeho časti je predmetom preberacieho píotokolu,

čl tll
Špecifikácia diela a jeho odovzdanie

III.1. Dielo podťa tejto anluly predstaluje elektronický systém fungujúci na princípe rozposielania
SMS spniv, ktory je vl,tvorený ako JavaScriptová aplikácia beáaca v intemetovom prehliadači, ktoá
komunikuje cez API roáranie so servero{im kompon€ntom v PHP.
III.2. Zhotoviteť je povinný odovzdať dielo objednávateťovi riadne a včas vykonané. ato v súlade
s poáadavkami obj ednávatel'a,
III.3. Riadne odovzdanie diela bude osvedčené pisomn]ým preberacim protokolom o odovzdani a
prevzatí diel4 ktory podpíšu obe zrrrluvné stťany po dodaní diela zo strany áotovitera. Preberací
protokol bude obsahovať prehlásenie objedrrávatel'4 že dielo prevzal_
Il1.4. Za riadne vykonarré dielo sa povžuje dielo, lykonané v anysle podmienok a v technickej a
obsahovej špecifikacii stánovenej touto zínluvou. Za včasné q,konanie diela zrrrluvné strany povžujú
dielo vykonané tak, aby bolo dielo odovzdané najneskór v lehote do 15 dni odo dňa podpisu tejto zrrrluq,
oboma zrrluvný,rni stranami,

I.5. Zmluuté strany sa dohodli, že dielo sa povaáje zz odovÁané pri splnení súčasne všetkých
nasledovných podmienok:
a) nainštalovaním diela áotovitel'om u objednávatel', prip. prostredníctvom vzdialeného pripojeni4
b) predvedením fungovarria diela objednávatel'ovi a oboznámenim s jednotlil,r_i,rni funkciami die14
d) podpísaním preberacieho protokolu, ktoqi je objednáyaíel' povinný podpísať do 7 dní odo dňa
odovzdania diela zo sftúy áotoviteť4 a to s qý,hradami, alebo bez qihrad.
III.6. Miestom dodania dielaje sídlo objednávarelb objednávaeťa Obec Svinica, Svinica282,044 45
Svinica.

čt.ry
, Práva a povinnosti objednávatel'a

IV.l. Objednávatel'je opnír,nený píed }Ttvorením diela, najneskór do jeho odovzdani4 upresňovať
áotovitelbvi svoje požiadavky na dielo a na jeho tecbnické kritéri4 ale len v n{mci fi.rnkcií diela
definovarrých v čláaku II. odseku 2 tejto znluv1,,
IV.2. Dielo je vlastníctvom áotoviteťa a objedaávateť je opravnený s ním disponovať v zrnysle
licenčných podmienok uvedených v čl, VIII. tejto anrluvy.
IV.3. Objednávateť je povirný zaplatiť cenu za dielo vo l"ýške a spósobom uvedenj,rn v čl, VII. tejto
zmluly.
IV.4. Objednávaler je povinný reagovať na vý-ny k spolupníci zhotovitel'a po odovzdaní diela do
užívania" a to v najkratšom technicky moálom čase.
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čt. v
Práva a povinnosti zhotovitel'a

V.1, Zhotovitel' m áprávo na zap|atenie ceny za dielo pod]]a ělriLnku VII. tejto zrnlulry.
V.2. Z}otovitel'je povinný vyhotoviť a odovÁať dielo v kva]ite zodpovedajúcej účelu objedn,ávky,
pdslušným pávnym predpisom a závii.mlfon tecbnickým normám.
V.3. Dielo bude áotoviteťom dodané objednávateťovi v čase dolrodnutom zlluvnými stranami,
najneskór v čase uvedenom v odseku 4 člálírku III. tejto zrnluvy.
V.4. Zhotovitef sa počas platnosti tejto zrrrluly zaviizuje posk5,tovať objednávateťovi tieto služby:
- správa servera na ktorom beží SMS systém, teda dielo
- oprava ruíjdených chýb
- bezpečnostné akualizacie
- aktualizacie použidch open-source modulov tťetích strán
- záohovanie obsahu
- dizajn formuláLr"a pre prihlásenie odberateťa
- dizajn leúáku na prop€áEiu sy§tému
V.5. Zhotovit€l' uzavretím tejto znluvy dáva súhlas so zverejnenim tejto anluvy na rtebovom sídle
objednávatel'a alebo v Centrálnom registri znlúv, ktoqi vedie Urad vlady Slovenskej republiky.

čt. vl
Doba platnosti zrnluvy

VI.l. Zhotoviter sa zaviizuje v}tvoriť dielo a protokolarne ho odovzdať v termíne určenom po dohode
s objednávatel'om, najneskór v čase uvedenom v odseku 4 člrinku III. tejto znlw1,-
\{I.2. Tiito znluvaje uzavretá dňom jej podpísaíria oboma.anrluw]imi stranami, kedy nadobúda plamosť
a účinnost', pokial nie je účinnosť viazarrá na povimosť zverejniť zrrrluvu v Centrálnom registri znlúv,
ktorý vedie Urad vlády Slovenskej republiky,.
\rL3. V pfipade, že zmluvaje uzavreťá s povirurou osobou, pri laorej je zakonom ustanovená povinnosť
zverejňovať zrrrluvy v Centránom registri zrnlúv, ktoqi vedie Úrad vlad1, Slovenskej republiky, zrrrluva
nadobúda účinnosť diiom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zžkona ě. 4011964 %.
Občiansky zakonník v zreni neskoÉích predpisov.
VI.4. Zmluva je uzavretá na dobu určihi v trvaní 5 (slovom piatich) rokov,

čl lu
Cena diela a platobné podmienky

VII.I. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za lvtvorenie diela a oosk},tnutie licencie podl'a člrámku I.
odseku 3 tejto zrrluly je 1 euro (slovom:jedno euro ).
VII.2. Zmluvné strany sa dohodli, že v cene za dielo su zahmute vše&y naklady na v}.tvorenie diela v
zrnysle predmetu tejto zmluvy, vníLtane odplary. za udelenie licencie (súhlas na použtie diela) na dielo
v zrrrysle autorských prav.
WI.3. Cena za dielo bola určená dohodou anluvných stnán v súlade so zákonom ě. 18]1996 Z. z.
o coaách v zleni neskoŇích predpisov a lyhlašky MF SR č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 1811996 Z. z. o cenách v mení neskorších predpisov.
VII.4. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za sluĎ}, poskytnuté objednávatelbvi áotovitefom
špecifikované v članku V. odseku 4 tejto anluvy je súčastbu ceny uvedenej v odseku l tohto článku.
Rokom sa rozumie technický rok, teda dvanasť po sebe nasledujúcich mesiacov.
YILS. Zmluvné strany sa dohodli, že podkladom pre zaplatenie cen1. za dielo je faknira podl'a § 72
zž&ona ě. ZZ2|20O4 Z. z. o rlani z pridanej hodnoty v anení neskoIšich predpisov. Fakhira musí
obsahovať náežitosti podťa § 74 ods, 1 zákona ě. 22212004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zrení



neskoŇích predpisov . V píípade, že faktura nebude obsahovať naležitosti podl'ar,yššie uvedeného alebo
faktura nebude v súlade s predmetom znluly objednávatel' má právo vrátiť zhotoviterovi fakturu bez
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aplatenia do termínu splatnosti na prepracovanie. Nový termín splatnosú faktúry začína pllrrrúť dňom
doručenia opravenej, riadne v_vstavenej faktury.
VII.ó. Faknlru, ktoá bude obsahovať cenu diela_ je áotoviteť opravnenÝ v_vstaviť do 7 kalendámych
dní od odovzdania die14 čo potvrdia obidve znluvné strany napreberacom plotokole svojinr podpisom.
VII.7. Splatnosť faktury za dieloje do 15 kalendr{rnych dní odo dňajej v,vstavenia. Fakturu vyhotovenú
v dvoch exemplároch zašle zhotovitel" na adresu sídla objednávateťa uvedenú v záhlavi tejto zrnlulry.
Faliturovaná čiastka sa považuje za uhradenú dňom, v Ltorom došlo k pripísaniu fakturovanej čiastky
na úč€t áotovitelb.
VII.8. Ceny podla znrlulry su nemenné a pewé. Zmena dohodnuq|ch cien je možná iba vzájomnou
dohodou a]ebo v pdpade zneny ceny SMS určovaných pdslušnjnn operátorom SMS brany. Úpraly
ceny diela a služeb je moálé riešiť len písomnými dodatkami k tejto znrluve.
VII.9. V pdpade omeškania objednávateťa s uhradením ceny diela je áotoviteť opávnený účtovať
objednávatel'ovi zmluvný úroky z omeškania vo výške 0,03% denne z ceny diela za každý deň
oméškania,

čl lrn
Autorské právo, Licenčná zmIuva

VIII.I. Programová a grafická časť diel4 tj. jednotlivé prograrnové nešenia a grafické návrhy a
aplikačné riešenia sú dŇevrrým vlastnicWom áotovitelb a poávajú ochranu podl'a autorského aákona
ak nie je uvedené inak.
VIII.2. Vlastníkom všetkých páv k obsa}rovej časti dielaje objednávatef.
VIII.3. Zodpovednosť za právnu čistotu a dodržiavanie autorský,c}r páv a páv vlplý,vajúcich z
dušeného vlastníctva materiáLlov obsahovej časti diela nesie obiednávatel.
VIII.4. Zhotovit€ť udel'uje objednávatefovi súhlas napoužitie diela v neobmedzenom rozsahu anadobu
neuIčitu. Táto licenciaje udelená ako neqihradrrá.
VIII.S. Objeclnávateť je opniwený použiť dielo akj,mkolVek zrrráLrn5rm a bežným použitím, a to iba
nasledovnými spdsobmi:
a) verejniým lystavením diela prostredníctvom siete intgmet,
b) pouávanim diela objednávateťom na obchodné účeiy, na poskytovanie informácii a reklamu.
VIII.ó. Zhotovitel' vyhlasuje, že podlb a.rrtorského zákonaje opávnený udeliť objednávalelbvi licenciu.
Nepravdivosť tohto lyblásenia zhotoviteťa zakladá povirrnosť náůrrady škody.
VIIL7. Dodarré dielo alebo niektoré jeho čash m6žu byť dtelom podl'a zákona č. 18512015 Z, z.
Autonkého zÁkona y platnom zreni (dáej ako "Autorský zákon"), resp. m6žu byť iným predmetom
práva duševného vlasmícWa,
WII.8. Odmena za licenciu je súčasťou ceny za dielo.
VÍII.9. Objednávateť nie je opávnený udelit' súhlas na pouátie diela (licencia) tretej osobe; to sa ntika
obsahovej časti diela,

člx
Odstúpenie od zmluvy

IX.l. Zhotoviteťje opnivnený odstúpiť od tejto zrrrluly ak:
a) objednávatel', aj napriek predchádzajúcemu písomnému upozomeniu porušuje autorské páva
áotovitefa vďahujúce sa k dielu,
b) objednávateť aj napriek predcháá"ajúcej písomnej \lýzve porušuje ustanovenia tejto zínluw.
IX.2. Objednávatel'je opnivnený odstupiť od zrrluly, ak:
a) áotoviteť riadne nevytvoril a neodovzdal dielo v starrovenej lehote podl a tejto znlulT,
b) áotoviteť napriek pIedchridzajúcej písomnej výzve porušuje usmrrovenia tejto znluvy.
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ó.x
záverečné ustanovenia

X.1. Vájomné právne vá'ahy anluvných strán založené touto zínluvou, ako aj ich prava a povinnosti
sa spravujú touto znluvou. Ak ich znluva qislovne neupravuje, spralrrjú sa pdslušnými ustarroveniami
pnivnych predpisov plahých a účinných v Slovenskej republike ku dňu podpisu tejto znluv1,oboma
znlur.nými stranami, najmá pdslušnj,ni ustanoveniami zákonom č, 513/199l Zb. Obchodný zakonník
v znení neskotších predpisov, zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský z*on v zoení neskorších predpisov,
k2. Tá,to zrnluva predstavuje úplnú dohodu zrrrluvných sřán o predmete tejto znrluvy auzatvixa sa
v písomnoj forme,
X.3. Ustanovenia tejto znluly sa móžu meniť len po vzájomrrej dohode zrnluvných strán a formou
očíslovaných písomných dodatkov podpísaných obomaznluvnými stranami, inak sú neplarné, Písomné
dodalky tvoria neoddelitelhú súčasť tejto zn}ul,y.
X.4. Táto zrrrluva nadobúda platnosť dňon jej podpísania oboma zmluvnými strarrami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v znysle ziLkona č. 4011964 Zb. Občiarrsky zákonník v anení
neskoŇích predpisov a zíkona č,2|ll2000 Z. z. o slobodnom pdstupe k informriciám a o 2xnene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
X.5. Zmluvné strany prehlasujú, že pripadné spory z tejto znIuvy sa budú snažiť prednostrre riešiť
dohodou, prostredníctvom predchádzajúcich vzájomných rokovani, a mimosúdne prostredníctvom
mediricie.
X.ó. Ak sa niektoré ustanovenia tejto zrrlur,y (najmá ustanovenia o licenčných podmienkach) stanú
celkom alebo sČasti neplabr;:mi alebo neuplalnite}'nlými, nemá táo skutočnosť vplyv na platnosť
ostatných ustanoveni tejto zrrrluvy a znluvaje neplatná len v najužšom možnom a numom rozsahu. V
takomto pdpade sú zrrluvné strarry povinné nahradiť dotknuté ustanovenia nor,ými, kloré budú v čo
najviičšej miere zodpovedať účelu sledovarrému dotlrruS_imi ustanoveniami tejto zrrrluvy, Za tymto
účelom sú unluvné stťany navájom povirrné poskytrrúť si potrebnú súčinrrosť.
X.7. Tato anluvaje lyhotovená v 2 (slovom dr.och) ror.rropisoch, z ktorych každý mápovahu originálu.
Po jednom rovnopise anrluly dostane každá zo mrluvných stnin.

X.8. Zmluvné strany áodne vyhlasujú, že táo anluva nebola uzavretá v tiesni alebo pod nátiakom,
pripadne za iných nevýhodných podmienok. Pávny úkon zaohltený v tejto zínluve je urobený
v predpisanej forme. Ustanovenia lejto zrnluv.v si pozome prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné
a zrozumitelhé. Na zrak toho, že obsahu zrnluvy porozumeli, aže jej obsah zodpovedá ich slobodne,
vér^e, zíoz.lm'iteťne, ja§ne a určito prejaven€j vóli, tuto vlastnoručne podpísali.

Objednávateť:

Vo Svinici, dňa 15.|?.2o2o

zhotoviteť:

Vo Svinici, dňa 15 .12 .202a


