Zmluva

o

lytvorení aplikácie pre inteligentné telefóny určená pre obce

a ich obyvatel'ov

v súlade s ustanoverrím § 269 ods. 2 zákona č. 51,31199I Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších

predpisov
a

Licenčná zmluva
uzatvorená
v súlade s ustanovením § ó5 a nasl, zákona č. 1,85/2015 Z. z. AutorsL<y zákon v znení neskorších
predpisov
medzi zmlulrrYrmi stranami :

ZHOTO\{ITf,I:

Obchodné meno: Alphabet group s.r.o.
Sidlo: Obrancov mieru 13,040 01 Košice, Slovenská republika

IČo: 53056043

DIČz 2121242145

E-mail:

ilt]b@pbeqq].a,eb.sk

čísloúčt,,,

IBAN:

SK93 0200 0000 00429604 1458

BIC/SWIFT:
Statutárny zástupca:

Ing. Ján Konečný, konatel'

Michal Krigovslcý, konatel'
Zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresnj,rn súdom Košice I v oddiely: Sro, vo vložke číslo:

48836N

( d'alej len ,,zhotovitel"' )

OBJEDNÁVATEI]:

Názov/Obchodné meno: Obec Svinica
Sídlo: Svinica 282, 044 45 Svinica
Ičo: 00324761
DIČz 2021245050

:
Tel;

E-m ail

obcqsvinipa@§_to4lií}_e_.§_k

0905 443 521

čísloúčtu:

IBAN:

BIC/S\ilIFT:
Štafutárny zástupca:

Vybavuje:

SK5456000000 0004 15664001
Ing. Lubomír Šimko - starosta obce
Ing. liubomír Šimko - starosta obce

( d'alej len ,,objednávatel*' )
zhotovitel' a objednávatel'sa v ďalšom texte zmluly spoločne označujúako ,,zmluvné strany".

Zmluwé stíal"Iy :uzatyáía1u zmlulu podl'a ustanovenia § 269 ods.2 zákona č.513/7991, Zb. Obchodný
zíkonníkv znení neskorších predpisov a podl'a ustanovenia § ó5 a nasl. zákona č. 18512O15 Z. z.
Autorslcý zákon v znení neskoršíchpredpisov v nasledor.rrom znení:

t
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čt. I
Predmet zmluvy
1.1. Predrnetom tejto znluvy je úprava pláv a povinností zmluvných strán súvisiacich so závázkom
zhotovitel'a vyvoriť a odovzdať do užívaniaobjednávatel'a aplikáciu pre inteligentné teleióny určenú
pre obce aich ob}.vatel'ov (d'alej len ,,dielo'), r,r,átane poslgtovania technickej podpory vpodobe
servisu a údržbydiela (.ďalej |en ,,sluiby') a závázktl objednávatel'a prevziať riadne a včas v}.tvorené
dielo a zaplatiť za jeho v;,tvorenie, za poskytnutú licerrciu a služby cenu dohodnutú v tejto znrluve.
L2. Zhotovitel" sa zavázuje vy4voriť dielo, odovzdať dielo do užívania objednávatel'a a počas platnosti
tejto zmluvy poskytovať služby súvisiace s používanímdiela objednávatel'om.
I.3. Zhotovitei' prevádza na objednávatel'a výhradné právo používaťdielo uvedené v odsekr-r 1 tejto
zmluly po celú dobu, na ktorťrje táto zmluva uzatvorená, a to v rozsahu a spósobom:
a) prenesením na akékol'vek inó nosiče,
b) verejným sprístupňovaním prostrednictvom www stránok, elektronickej pošty.
I.4. Zhotovitel'je povinný podl'a podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečíťplnú funkčnosť
diela ajeho riadnu prevádzku a poslytovať podporu a servisné služby súvisiace s prevádzkou diela, a to
poskl,tovat' nasledomé:
a) podporu a servisné služby k dielu v rámci dohodnutého ročnéhoprevádzkového pop]atku,
b) sprostredkované služby, ktorych súčasťouje zabezpečenie nepretržitého pdstupu objednávatel'a k
dielu a zabezpečenie jeho funkčnosti a dostupnosti pre verejnosť bez časovéhoobmedzenia počas
platnosti zmluvy.

čt. u
Definícia pojmov
.1. ,'Dielo" je aplikácia pre inteligentné telefóny určená pre obce a ich obywatel'ov, ktorá je keovaná
v aplikačnom rozhraní ako modulový systém (moduly reprezentované ako dlaždice) aje rrawhnutá
a podporovaná operačn/rri systémami "Android"
stiahnutelhá cez digitálnu distribučnú
platformu "Google Play" a "Apple Store".
II.2. ,,Funkcie diela" je súbor vlastností diela, koré predstar,ujú jednotlivé moduly, a to:
. Aktuality - špecifikácia: zobrazente zozl:'.aml) aktualít z webovej stránky, možnosť íiltrovať podl'a
kategórie (Oznamy, Kultúra, Sport, resp. všetky, ktoré sú definované rra webovej stránke). Zobrazenie
detailu aktuality. Možnosťjej zdiel'ania alebo otvorenia stránky na webe.
. Úradná tabula špecifikácia: obdobne ako Aktuality.
. Udalosti špecifikácia: obdobne ako Aktuality, nar.yše informácie o mieste a čase konania udalosti.
. Podnetv - špecifikácia: obdobne ako Aktuality, nalryše zobrazenie časovej osi riešenia podnetu,
zobrazenie na mape.
- špeciťrkácia: obdobne ako Aktuality, nar,yše zobrazenie kontaktných údajov a polohy

. Naše Firmv
na mape.

. Obecný úrad - špecifikácia: zobrazenie úradných hodín, adresy, FB a pod.
. Počasie špecifikácia: v obci, na 9 dní dopredu, aktualizácia 4x do dňa (Noc, Ráno, Poobede, Večer),
Max.- Min. teplota za deň.
. V okolí '_ špecifikácia: zoznam miest a zarl,adení so službami v obci a jej okolí (Potraviny, Lekáme,
Pumpy, Parkovanie, Reštaurácie, Hotely, Bankomaty, Káva, Bary,.. podl'a požiadavky objednávatel'a),
Miesta sú získavané a aktualizované podl'a aplikácie Google Maps. V pdpade ak užívatel'povolípoužiť
svoju polohu, tak je zobrazená vzdialenost' medzi ním a jednotlivými miestami a zariadeniami so

službami.

. VlastnÝ obsah zo stránkv

- špecifrkácia: ak má obec na web stránke napr. informácie o vzácnej
pamiatke, turisticokm centre, speváckom zbore, výsledky futbalových zápasoch a pod., móže ich
zobrazovať ako jednu z dlaždíc,t. j. modul.
. Obsah z inÝch web stránok - špecifrkácia: modul zobrazí obsah inej web stránky - napr. farských
omamov miestnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, alebo ponuka miestneho polhohospodárskeho
podnikr.r/družstva.
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. Jazyk aplikíc.i§ - špecifikácia: možnosť zmenlť 1azyk v aplikácií (v turisticlcých obciach

rrapr. na

angličtinu apod., pri narotlnostných menšinách napr. na maďarčinu, pol'štinu apod.), avšak obsah z
webóvej stránky sa neprekladá automaticky, pokial'k nemu neexistuj e jazykový ekvivalent.
II.3. ,,Servis diela" znamená zabezpeěerue plnej funkčnosti diela po jeho odovzdaní do užívania
verejnosť a garancie tejto funkčnosti a
objednávatel'ovi lrátane dostupnosti diela pre užívateťskú
dostupnosti počas celej doby platnosti tejto zmlur,y v celom rozsahu fiirrkcií diela deťrnovaných
v odseku 2 tohto článku.
I],-4. ,,Údržb^ diela" znamená správa aplikácie, oprava nájdených chýb a bezpečnostnéakllallzácie
systému.

ILS. ,,Preberacím protokolomo' sa rozumie dokument o odovzdaní časti alebo celého diela, Llorý
obsahuje popis predmetu odovzdania a prebratia, pdpadné pripomienlf alebo výhrady aje podpísaný
oboma zmluvnjlmi stranami. Ak zmluvrrá strana odmietne preberací protoko1 podpísať, musí druhej
zmluvnej strane doručiťpísomnou formou dóvody odmietnutia.
II.6. ,,Odovzdanie diela'o znamená spdstupnenie diela alebo jeho časti objednávatel'ovi, pričom rozsah
a forma spdstupneného diela alebo jeho časti je predmetom preberacieho protokolu,

čt. rII

Špecifikíciadiela

a jeho odovzdanie

III.1. Dielo podfa tejto zmluly predstaluje elektroniclcý systém fungujúci na aplikačnom rozhran:í
modulovom systéme ako aplikacia pre inteligentné telefóny podporovaná opeíačnýnisystémaml
stiabnutelhá cez digitálnu distribučnúplatformu "Google Play" a "Apple Store".
"Android"
III.2. Zhotovitel'je povinný odovzdať dielo objednávatelbvi riadne a včas r.ykonané, a to v súlade
s požiadavkami obj ednávatel'a.
III.3. Riadne odovzdanie diela bude osvedčenépísomným preberacím protokolom o odovzdaní a
prevzatí diela, ktorý podpíšuobe zmlulné strany po dodaní diela zo strany zhotovitel'a. Preberací
protokol bude obsahovať prehlásenie objednávatel'a, že dielo prevzal.
Il1.4. Za riadne lykonané dielo sa považuje dielo, vykonané v zmysle podmienok a v technickej a
obsahovej špeciťrkácii stanovenej touto zmluvou. Za včasnélykonanie diela zrrluvné strany považujú
dielo r,ykonané tak, aby bolo dielo odolzdané najneskór v lehote do 15 dní odo dňa podpisu tejto zn uly
oboma zmlur.rrjrrni stranami.
I.5. Zmlurrrré strany sa dohodli, že dielo sa považuje za odoyzdané pri splnení súčasnevšetlcých
nasledol,rrých podmienok:
a) nainštalovaním diela zhotovitelbm u objednávatel', pdp. prostredníctvom vzdialeného pripojenia,
b) predvedením firngovania diela objednávatel'ovi a obozrrámením s jednotlivými funkciami diela,
d) podpísanímpreberacieho protokolu, ktorý je objednávatel' povinný podpísaťdo 7 dní odo dňa
odovzdania diela zo strany áotovitel'a, a to s výhradami, alebo bez ýhrad.
III.6. Miestom dodania diela je sídlo objednávatel'a Obec Svinica, Svinica 282, 044 45 Svinica.

čl rv
Práva a povinnosti objednávatel'a
rV.l. Objednávatel'je oprármený pred vytvorením diela, najneskór do jeho odovzdania, upresňovať
áotovitel'ovi svoje požiadavky na dielo a na jeho technické kritériá, ale len v rámci funkcií diela
definovaných v článku II. odseku 2 tejto zmluly.
IV.2. Die1o je vlastníctvom zhotovitel'a a objednávatel'je opráwrený s ním disponovať v zmysle
licenčných podmienok uvedených v čl. V . tejto zmlulry.
IV.3. Objednávatel'je povirrrrý zaplatiť cenu, za die1o vo výške a spósobom uvedeným v čl. VII. tejto

zmluly.
rV.4. Objednávatel'je povirrrrý reagovať na výzlry k spolupráci zhotovitel'a po odovzdaní diela do
lžiyarua, a to v najkratšom technicky možnom čase.
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člv

V.l. Zhotovitel"

Práva a povinnosti zhotovitel'a
má právo na zaplatenie ceny za dielo podl'a článku VII. tejto zínlu\y.

V.2. Zhotovitel'má právo počas celej platnosti zmluly obmedziť funkčnosť diela formou r,lpnutia
určitých častídiela - modulov na nelyhnutný čas a v nevyhnutnom rozsahu, pričom o uvedenej

skutočnosti musí bezodkladne inťormovať objednávatel'a.
V.3. Zhotovitel" je povinný vyhotoviť a odovzdat'dielo v kvalite zodpovedajúcej účeluobjednávky,
prísluŠnýmprár,rrl.m predpisom a závázným techniclcjm normám.
V.4. Dielo bude zhotovitel'om dodané objednávatelbvi v čase dohodnutom zmlurnrými stranami,
najneskór v čase uvederrom v odseku 4 článk,u III. tejto znrluvy.
V.5. Zhotovitel'sa počas platnosti tejto zrduvy zavázuje poskl.tovať objednávatelbvi tieto služby:
- servis diela v rozsahu uvedenom v článku II. odsel:u 3 tejto zmluvy
- údržbu diela v rozsahu uvedenom v článku II. odseku 4 tejto zmJuly
V.ó. Zhotovitel' uzavretím tejto zmlur,7 dáva súhlas so zverejnerrínr tejto zmlur,y na webovotn sídle
objednávatel'a alebo v Centíálnom registri zmlúv, ktor,ý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky,

čl. vI
Doba platnosti zmlury
VI.l. Zhotovitel'sa zavázuje vltvoriť dielo a protokoláme ho odovzdať v termíne určenom po dohode
s objednávatelbm, najneskór v čase uvedenom v odsel:u 4 článlo III. tejto zrrriuly.
VI.2. Táto zmluva je uzawetá dňom jej podpísania oboma zmluwými stranami, kedy nadobúda platnosť
a účinnosť,pokial'nieje účirurosťviazaná na povirurosť zverejniť zmluw v Centrálnom registri zmlúv,
ktorý vedie Urad vlády Slovenskej republiky.
VI.3. V prípade, že zmluva je uza,lretá s povinnou osobou, pri ktorej je zákonom ustanovená povirurosť
zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, ktor,ý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky, zmluva
nadobúda účinnosťdňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zÁkona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákorrník v znení neskorších predpisov.
VI.4. Zmluva je uzayrelá na dobu určitúv trvaní 5 (slovom piatich) rokov.

čt. lrr
Cena diela a platobné podmienky
Zmluvné strany sa dohodli, že cena za wtvorenie diela a poskvtnutie iicencie podl'a článku I.
odseku 3 tejto zrnluvy je 200 eur (slovom: Dvesto eur ).
VII.2. Zmluvné strany sa dohodli, že v cene za dielo sú zahrnuté všetky náklady na vytvorenie diela v
zmysle predmetu tejto zmlu\y, vrátane odplaty za udelenie licencie (súhlas na použitie diela) na dielo
v zmysle autorslqých práv.
VI1.3. Cena za dielo bola určená dohodou zmluvrrých strán v súlade so zákonom č. 1811996 Z. z.
o cenách v zrrení neskorších predpisov a lyhlášky MF SR č. 8711996 Z. z. Ltorou sa lykonáva zákon
Národnej rady Slovenskej republik7 č. 1811996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
YII.4. Zrr]uvné strany sá dohodli, že objednávatel'je povirrný platiť ročnÝ prevádzkový ooplatok za
prevádzku diela a sluzby špeciťrkovanév článku V. odseku 5 tejto zmluvy vo v,ýške l20 eur (slovom:
stodvadsať eur) za rok. Rokom sa rozumie techniclcý rok, teda dvanásť po sebe rrasledujúcich mesiacov.
VII.S. Zmlurmé strany sa dohodli, že podkladom pre zaplaterie ceny za dielo a ročnéhoprevádzkového
poplatkuje faktura podl'a § 72 zákona č.22212004 Z. z. o danj z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov, Faktúra musí obsahovať náležitosti podl'a § 74 ods. 1 zákona č.22212004 Z. z, o dant
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovat' náležitosti
podl'a rryššie uvedeného alebo faktura nebude v súlade s predmetom zmluly objednávatel'má právo

V ,l.
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vrátiť zhotovitefovi faktúru bez zapIatenla do termínu splatnosti na prepracovanie. Nový termín
splatnosti faktúry začínaplynúťdňom doručenia opravenej, nadne lystavenej faktúry.
VII.6. Faktúru, ktorá bude obsahovať cenu diela. je zhotoviter oprá!Ťený \ystaviť do 7 kalendárnych

dní od odovzdania diela, čo potvrdia obidve zmluvrré strany na preberacom protokole svojim podpisom.
VII.7. Faktúru, ktorá bude obsahovať ročný uqviíclzkqlippBlaloL, je zhotovitel' oprávnený \ystaviť do
7 kalendámych dní od odovzdania diela, čo potvrdia obidve zrnluvné strany na preberacom protokole
svojim podpisom, vopred v prvom roku prevádzky. V druhom roku a každom nasledujúcom roku
prevádzky bude faktrrra obsahujúca ločný prevádzko\"ý poplatok vystavená do 7 kalendámych dní po
začatítechnického roka užívania diela objednávatelbm.
VII.S. Splatnosť faktúr je do 15 kalendámych dni odo dňa jej lyslavenia. Vyhotovenú faktúru zašle
zhotovitel'na adresu sídla objednávatel'a alebo na e mailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
Fallurovaná čiastka sa považuje za uhradenú dňom, v klorom došlo k pripísaniu fakturovanej čiastky
na účetzhotovitel'a.
VII.9. Dohodnutý ročný prevádzkový poplatok sa fakturuje v ročných intervaloch vopred.
\rII.10. Ceny podl'a zmluly sú nemerrné a pewé. Zmena dohodnutých cien je možná iba vzájomnou
dohodou. Úpralry cenyje možnériešit'len písomnýnei dodatkami k tejto zmluve.
VII.II. V pdpade omeškania objednávatel'a s uhradením ceny diela je áotovitel' oprávnený účtovať
objednávatelbvi zmlur,ný úro§ z omeškania vo výške 0,03% derrne z ceny diela za každý deň
omeškania,

čl vnr
Autorské právo, Licenčná zmluva
V I.1. Programová a grafická časťdiela, t. j. jednotlivé programové riešenia a graíické návrhy a
aplikačnériešenia sú dušermým vlastníctvom áotovitel'a a požvajú ockarru podl'a autorského zákona
ak nie je uvedené inak.

VIII.2. Vlastníkom všetkých práv k obsahovej časti diela je objednávatel'.
VIII.3. Zodpovednosť za práwu čistotu a dodržiavanie autorských práv a práv r,ryplývajúcich z
duševného vlastníctva materiálov obsahovej časti diela nesie objednávatel'.
VIII.4. Zhotovitel' udel'qe objednávatel'ovi súhlas na použitie diela v neobmedzenom rozsahu a na dobu
neurčitu. Táto licenciaje udelerr.{ ako nevýhradná,
VIII.S. Objednávatel'je oprávnený použiťdielo akýmkolvek zrámlnn a bežným použitím,a to iba
nasledovn]hni spósobmi:
a) verejným \rystavenim diela prostredníctvom siete intemet,
b) používanímdiela objednávatel'om na obchodné účely,na poskytovanie informácii a reklamu.
YIII.6. Zhotovitel' lyhlasuje, že podl'a autorského zákonaje oprár,nený udeliť objednávatelbvi licenciu.
Nepravdivosť tohto ryhlásenia zhotoviteťa zakladá povirrnosť náhrady škody.
VIII.7. Dodané dielo alebo niektoré jeho časti móžu byt'dielom podl'a ákona č. 185/2015 Z. z.
Autorského zákona v platnom znení (dhlej ako "Autorský zákon"), resp. móžu bY iným predmetom
práva dušerméhovlastníctva.
VIII.8. Odmerra za licenciuje súčasťouceny za dielo.
YIII.9. Objednávatel'nieje oprár.nený udeliť súhlas na použitie diela (licencia) tretej osobe; to sa netýka
obsahovej časti diela.

čl. rx
Odstúpenie od zmlury

Ix.1. Zhotovitel' je oprármený odstúpiť od tejto zmlur,y ak:
a) objednávatel', aj rrapnek predcMdzajúcemu písomnémuupozomeniu porušuje autorské práva
zhotovitel'a vzt'ahujúce sa k dielu,
b) objednávatel'aj napriek predchádzajúcej písomnej ýzve porušuje ustanovenia tejto zmlulry.
c) objednávatel' aj napriek predchádzajúcej písomnej výzly neuhradil riadne lystavenú a doručené
faktúru za dielo alebo predstavujúcu ročný prevádzkový poplatok.

IX.2. Obj ednávatel'j e oprár,rrený odstúpit'od zmluly, ak:
a) zhotovitel' riadne nevyvoril a neodovzdal dielo v stanovenej lehote podl'a tejto zmluly,
b) zhotovitel' napriek predchádzajúcej písomnej l"ýzve porušuje ustanovenia tejto zmluvy.

čt. x
záverečné ustanovenia
X.1. Vzájomné prár,rre vzťahy zmiuvných strán založené touto zmluvou, ako aj ich práva a povinnosti
sa spraltrjú touto zmluvou. Ak ich zmluva výslovne neupraltrje, sprar,ujú sa príslušnými ustanoveniami
prár,nych predpisov platných a úěinných v Slovenskej republike ku dňu podpisu tejto zmluvy oboma
zmluvnými stranami, najmá pdslušnými ustanoveniami zákonom č.513ll99l Zb, Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov, zákonom č. l85l20I5 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.
X,2. Táto zmluva predstaluje úplnúdohodu zmlurrných strán o predmete tejto zmluvy a lzatyára sa
v písomnej forme.
X.3. Ustanovenia tejto zrrrluly sa móžu meniť len po vzájomnej dohode zmluvných stran a formou
očíslovanýchpísomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami, inak sú neplatné. Písonrné
dodatk7 tvoria neoddelitelhú súčasťtejto zmluvy,
X.4. Táto zmluva nadobúda platnost'dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účirrnosťdňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 4011964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov a zákona č. 21l/2000 Z. z. o slobodnom pňstupe k informáciám a o zmene a
doplnerri nielcor,ých zákonov v znení neskoršíchpredpisov,
X.5, Zmlurmé strany preblasujú, že pripadné spory z tejto zmlur,y sa budú snažiťprednostne riešit'
dohodou, prostredníctvom predchádzajúcich vzájomných rokovaní, a mimosúdne prostredníctvom
mediácie_

X.6. Ak sa niekloré ustanovenia tejto zmlur,ry (najmá ustanovenia o licenčných podmienkach) stanú
celkom alebo sčasti neplatnými alebo neuplatnitelhými, nemá táto skutočnosť lplyv na platnosť
ostatných ustanovení tejto znrlu\y a zmluva je neplatná len v najužšom možnom a nutnom rozsahu. V
takomto prípade sú zmluvné strany povirrrré nahradiť dotknuté ustanovenia novými, ktoré budú v čo
najváčšej miere zodpovedať účelusledovanému dotknutými ustanoveniami tejto zmlu\y. Za lýnto
účelomsú zmlur,né strany navzájom povinné poskltnúťsi potrebnú súčirrnosť.
X.7. Táto zmluva je ryhotovená v 2 (slovom dvoch) ror,nopisoch, z klorychkaždý mápovahu originálu.
Pojednom rormopise zmluvy dostane každá zo zmluvných stran.
X.8. Zmlurmé strany zhodne lyhlasujú, že táto zm]uva nebola uzavretá v tiesni alebo pod nátlakom,
prípadne za iných nevýhodných podmienok. Prár,rry úkon zachylelý vtejto zmluve je urobený
v predpísanej fome. Uslanovenia tejto znriuvy si pozome prečítali,všetky jej ustanovenia sú im jasné
a zrozumitelné. Na znak toho, že obsahu zmluly porozumelí, aže jej obsah zodpovedá ich slobodne,
vážne, zrozumitel'ne, jasne a určito prejavenej vóli, tuto vlastnoručne podpísali.

Objednávatel':

zhotoviteť:

lvreno a pnez\lsKo: lng, Lubonllr §ltl]kď

Nleno a pnezvj§Ko: Mlchai
Funkcia: KotaateI'

Funkcia: Starosta obce

Kíl

