
LICENČNÁ ZMLUVA
na poskytnutie práVa užívat' digitálny archivačný systérn zosnulých

uzatvorená v zmysle zákona č. 5l3/l991 Zb, (Obchodný zákorrník) v znení neskorších predpisov a
zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon.

Článok I.
Zmluvné strany

Nadobúdatel'
obec: svinica
Adresa: Svinica 282, 044 045 Bidovce
V zastúpení: starosta obce lng. Lubomír Šimko
Bank. spoj.: IBAN: SK54 5600 0000 0004 l566 4001
ICO:. 0032416
DIČ: 2021245050
Kontakt: E-mail: podatelna@obecsvinica.sk, Tel.č.: +421 55 696 52 25

(ďalej 1en ako ,,Nadobúdateť")

Poskytovatel'
Spoločnost': 3W Slovakia, s.r.o,
So sídlom: Melčice Lieskové 589 913 05 Melčice Lieskové
zapísanáv OR OS Trenčín, odd: Sro., vl.č. 17582/R
Konajúca prostrednictvom: Slavomír Ďurikoviě, konatel' spoločnosti
Bank. spoj.: ČSOB a.s., IBAN: SK29 7500 0000 0040 0610 9224
IČo |36746045 DlČ :2022355291 IčDPH ; SK202235591
Kontakt z +421 903 2|0 053
(ďalej len ako ,,Poskytovatel')

článok II.
Predmet zm|uvy

2.1Táto zmluvaje licenčná zmluva (d'alej len ako ,,Zmluva") a jej predmetom sú práva a
povinnosti Poskytovateťa a Nadobúdateťa ako zmluvných strán (d'alej len ako ,,Zmluvné strany'')
vo vzťahu k udelenej licencii na použitie diela (ďalej len ako,,Licencia") - Digitálny archivačný
systém a graíické zobrazenie hrobových miest (ďalej 1en ,,software").
Predmetom zmluvy je: Pťenos všetkých údajov zo systému Orfeus (www.cemetervsk.sk) do
nového systému správy evidencie hrobových miest na portáI viftuálnych cintorínov -
www.virn:alnycintorin.sk, RoZsAH PRÁc A CENoVÁ KALKULÁCIA, tvoriacej nedelitel'nú
súčast' tejto zmluvy.
2.2 Píedmetom zmluvy je ťunkcia Automatizované zverejňovanie nájomných zmlúv na hrobové
miesta
2.3 Predmetom zmluvy je funkcia Archivovanie fotodokumentácie lykopaných hrobov na
portál i www.virtualnycintoíin.sk



2.4 Pťedmetom zmluvy je funkcia Nahrávanie fotodokumentácie HM na poťtáli
www. virtualnycintorin. sk
2.5 Nadobúdatel' získa právo užívať software zaplatením dohodnutej ceny.
2.6 Nadobúdatel' nie je oprávnený umožniť užívanie software tretej osobe.
2.7 Digitálny archivaěný systém spťacúva dáta osobnýclr údajo1 ktoré nie sú majetkom

PoskYtovateLa' 
článok lII.

Cena za licenciu a platobné podmienky

3.1 Cena za.licenciuje stanovená jednorazovo a to dohodou v prílohe ROZSAH PRÁC
A CENOVA KALKULACIA, ktorá je nedelitel'nou prílohou tejto zmluvy. Príloha obsahuje presnú
špecifikáciu dodávaných prác a programových aplikácií a ich konečnú cenu v prepočte za lhrobové
rniesto (ednohrob, dvojhrob,trojhrob) je definované ako objekt pozostávajťrci buď z jedného. alebo
niekol'kých hrobov usporiadaných vedťa seba. Uvedený počet hrobových miest je údaj od
Objednávatefa presný počet bude zistený po pasportizácii.
Termín odovzdania predmetného dielaje orientačný do novembra 2022.
3.2 Cena zalicenciu je splatná po odovzdaní diela, na základe vystavenej laktúry poskytovatel'om.
po splnení rozsahu prác špecifikovaných v pdlohe, a to d 30 dni odo dňa vystavenia faktury.

3.3 Poskfovatel' je oprávnený po odovzdaní diela vyúčtovať svoje prepravné náklady, ktoré mu
vznikli v súvislosti s realizáciou diela.

čunok Iv.
Povinnosti zmluvných strán

4.1 Nadobúdateť je povinný počas doby platnosti Zmluvy dodržiavat' vecné a terminové
podmienky dohodnuté v Zmluve.

4.2 Nadobúdatel je povinný posk},tnílť podklady pre naplnenie databázy a pre splnenie ostatných
povinností poskytovatel'a bezodkladne po uzatvorení tejto Zmluvy. Nadobúrdatel' je povinný
poskytnúť nevyhnutnrl sričinnosť pri plnení ostatných povinností posk},tovatel'a.

4.3 Nadobúdatel' sa zavánlje, že informácie, kódy a prístupové heslá ktoré mu budú so softwarom
odovzdané bude používať len pre vlastné úče|y a zabezpečí ich ochranu pred použitím
nepovolanými osobami.

4,4 Nadobúdatel sa zavázťle pfedmet Zmluvy poskytnutý v súlade s touto Zmluvou prevziať a
zaplatit' Poskltovateťovi zmluvnú cenu v dohodnutej výške a termíne.

4.5 Poskltovateť sa zavázuje odovzdať predmet Zmluvy v elektronickej podobe spolu
s prístupoými kódmi k aplikácií a umiestniť ho na internet.

4.6 Poskytovateť je povinný počas doby platnosti Zmluvy dodržiavat' vecné a temínové
podmienky dohodnuté v Zmluve.

4.7 Poskytovatel sa zavánlje udržiavať a poskytovat' programové vybavenie a s tým spojené
služby počas platnosti tejto Zmllvy.

4.8 Poskl.tovateťje povinný počas doby platnosti Zmluvy priebežne aktualizovať a udržiavat'
funkcie a možnosti portálu tak, aby spíňal podmienky pre správnu činnost'. vyplývajúce zo Zmluvy.



Poskytovatel' bude tiež podl'a vlastného uváženia s pťihliadnutím na predpokladané potreby v
budúcnosti zabezpečovať primeranú rýclrlost' odozvy a dostupnosť portálu.

Clánok V.
Sp6sob použitia predmetu Zmluvy (Diela)

5.1 Nadobúdatel' Licencie na použitie diela nemóže v zmysle znenia § 89 ods.1 Autorského zákona
(ďalej len Ňo ,AZ" alebo ,,Autorský zákon") používať dielo v rozpore s bežným využitím diela a
nesmie neprimerane zasahovať do právom chranených záujmov Poskytovatel'a. Do práva
Poskltovateťa v zmysle znenia § 89 ods,2 a) AZ nezasahuje Nadobúdatel', ak bez súhlasu
Poskytovateťa použije dielo na účeljeho riadneho využitia podťa tejto Zmluvy, podl'a návodu na
použitie diela.

Článok VI.
Výhradnost'Licencie

6.1 Poskytovatel' udel'uje v zmysle znenia § 70 ods.l AZ Nadobúdatel'ovi nevýhradnú Licenciu na
použitie diela.

Článok vII.
Nakladanie s Licenciou

7.1 Nadobúdatel' nie je v zmysle znenia § 72 ods.1 AZ oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na
použitie diela v rozsahu udelenej Licencie (sublicenciu). Nadobúdatel' móže v zmysle znenia § 72
ods.2 AZ Licenciu na dielo zmluvou postúpiť na tretiu osobu len s predchádzajúcim písomným
súhlasom Poskytovatel'a, Nadobúdatel' je povinný vopred informovať Poskytovatel'a o osobe
budúceho postupníka a o úrnysle postúpit' na neho Licenciu. Zánikom organizácie Nadobúdatel'a,
ktorej bola udelená Licencia, prechádzajú v zmysle znenia § 7l ods.1 AZ práva a povinnosti z
Licenčnej zmluvy najej právneho nástupcu.

Článok VIII.
Platnost' a zánik Zmluvy

8.1 Zmluvaje uzatvorená na dobu neurěitú.

8.2 Zmluvné strany móžu ukončiť platnosť zmlur.y oboj stranno u písomnou dohodou.

8.3 Každá zo Zmluvných strán móže vypovedat' Zmluvu písomnou výpoveďou s l mesačnou
výpovednou 1ehotou ku koncu kalendárneho roka bez udania dóvodu, tj. písomná výpoveď musí
byť doručená druhej Zmluvnej strane najneskór v termíne do 30. novembra aktuálneho roka a
výpovedná lehota uplynie dňa 31 . decembra aktuálneho roka.



8.4 Ak Nadobúdatel' písomne nevypovie Zmluvu v termíne podl'a predchádzajúceho odstavca,
poskytovanie licencie sa automaticky predlžuje na d'alší kalendárny rok.

8.5 Nadobúdatel' súhlasi s tým, že nie je možné počas platnosti Zmluvy prerušit' na určité obdobie
poskytovanie Licencie na predmet Zmluvy a nezaplatiť za toto obdobie Poplatok. Takéto konanie
Nadobúdatel'a bude považované zo strany Poskytovatel'a za podstamé porušenie Zmluvy.

8.6 Ak niektorá zo Zmluvných strán podstatne poruší Zmluvu, vzniká druhej Zmluvnej strane
právo na odstúpenie od Zmluvy za podmienok daných obchodným zákonnikom a touto Zmluvou.
Odstúpením od Zmluvy íáío Zmlllva zaniká dňom doručenia pisornného odstúpenia od Zrrrluvy
druhej Zmluvnej strane.
a) Za podstatné porušenie Zmluvy Nadobúdatefom sa bude považovat':

. omeškanie zaplatenia fakturovanej sumy dlhšie ako 30 dní od termínu splatnosti uvedenom
vo faktúre. Poskytovatel'je v tornto prípade povinný doručit' Nadobúdatel'ovi výzvu na
zaplatenie dÍžnej sumy s dodatočnou lehotou splatnosti do l5 dní od doručenia výzvy.. porušenie akýchkol'vek licenčných práv a autorských práv Poskytovatel'a (definovaných v
tejto Zmluve a vo Všeobecných 1icenčných podmienkach) k autorskému dielu podl'a tejto
Zmluvy a porušenie akýchkol'vek povinností a závžizkov Nadobťrdatel'a voči
Poskytovatel'ovi vo vzťahu k ochrane poskytnutých informácií, kódov a prístupových hesiel.
pri ktorom nie je možné spravodlivo požadovat'od Poskl.tovatel'a, aby pokračoval v plnení
svojich zmluvných povinrrostí voči Nadobťldatel'ovi podl'a tejto Zmluvy, a to so zretel'om na
jej obsah a účel.

b) Za podstatné porušenie Zmluvy Posky.tovatel'onr sa bude považovať:. nefunkčnost' portálu a/alebo Programu zavinená Poskyovatel'om, ktolá podstatným
spósobom a dlhodobo obmedzí, alebo znemožní Nadobúdatel'ovi prácu s portálom a
zverejňovanie údaj ov, fotografií a digitálnych máp.

8.7 Zmluvné strany sa pri odstúpení od zmluvy odchylne od ..,6 3 51 Obchodného zákonníka dohodli
na nasledovnom:

8,7.1 Zm]uvné strany si ponechajú plnenia, ktoré si poskytli do úěinnosti odstúpenia od Zmluvy.

8.7,2 V pripade odstúpenia od Zmluvy jednou zo Zmluvných strán, bude Nadobťrdatel' povinný bez
meškania prevziať od Poskytovatel'a všetky plnenia vyplývajúce z predmetu Zmluvy, a to vzniknuté.
vykonané alebo poskytnuté Poskytovatel'om do účinnosti odstúpenia od Zmluvy,

8,7.3 Odstúpením Poskytovateťa od Zmluvy nezaniká právo Poskytovatel'a voči Nadobúdatel'ovi
na zaplatenie vyfakturovaných čiastok za plnenie Zmluvy, ktoré (plnenie) bo1o riadne odovzdané
Nadobúdatel'ovi pred účinnosťou odstúpenia od Zriwy. Nezaniká ani právo PoskYovatel'a voči
Nadobúdatel'ovi na zaplatenie všetkých vyfakturovaných čiastok po odstúpení Poskytovatel'a od
Zmluvy za plnenia Zmluvy, ktoré (plnenia) neboli do účinnosti odstúpenia od Zmtuvy
vyfaktutované, ale na strane Poskytovatel'a vznikli, a boli vykonané alebo poskytnuté pred
účinnosťou odstúpenia Poskytovatel'a od Zmluvy.

8.7.4 Ak od Zmluvy odstúpi Nadobúdatel', stanú sa všetkyjeho finančné závázky voěi
Poskytovatel'ovi okamžite splatné, Nadobúdatel' bude povinný uhradiť Poskytovateťovi aj čiastky
vyfakturované po odstúpení od Zmluvy za plnenia vzniknuté, vykonané alebo poskytnuté do
odstupenia Zmluvy Nadobúdatefom ihneď a v plnom rozsahu v zmysle dohodnutých podmienok.
Dalej bude Nadobúdateť povinrrý uhíadit' Poskytovatefovi aj všetky preukázatel'né náklady a škocly.
ktoré vznikli Poskytovatel'ovi v súvislosti s plnením Zmluvy, a to od nadobudnutia platnosti a
úěinnosti Zmluvy až do účinnosti odstrlpenia od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka



nároku na náhradu škody Poskltovatel'a a ani nfuokov Poskytovateťa vyplývajúcich z porušenia
Zmluvy Nadobúdatel'om vzniknutých do zírriku Zmluvy odstúpením.

8.8 Nadobúdateť berie na vedomie a srlhlasí s tým" aby aj po skončení platnosti Zmluvy, a to
akoukol'vek ťormou, zostali na portáli vedenom poskytovatel'om rraďalej zverejnené posledné údaje
ako aj digitálne mapy a fotografie náhrobkov, zverejnené pred skončením platnosti Zmluvy.
Nadobúdatel' vyhlasuje, že nebudú tým porušené jeho autorské práva na databíny údajo1 fotografií
a digitalne mapy aže ich poskytuje Poskytovatel'ovi na portál bezplatne na neobmedzenú dobrr na
zverejnenie ako službu určenú občanoín obce a verejnosti.
8.9 Zmluva zaniká dňom zániku jednej zo Zm|uvných strán, ibaže by práva a povinnosti
vyplývajúce zo Zmluvy prešli na právneho nástupcu,

Článok Ix.
ostatné ustanovenia

9.1 Zmluva nadobúda platrrosť a účinnost' dňom jej podpisu Zmluvnými stranami s výnimkou, ak
zákon ustanovuje pre NadobúdateLa povinné zverejnenie Zmluvy. Potom je Zmluva úěinná dňom
nasledujúcim po dnijej zverejnenia na určenom webovom sídle Nadobúdatel'a v zmysle znenia § 47
a) ods.1 zákona é.40/1964 Zb. (Občiansky zákonnik) v znení neskoršich predpisov.

9.2 NadobúdateL (ak sa ho týka povinné zverejňovanie) písomne (listom, emailom alebo
potvrdením na konci Zmluvy) omámi Poskytovateťovi termín, kde a kedy zverejnil Zmluvu.

9.3 Zmeny a dodatky ku Zmluve budú uplatnené zásadne písomne a to dodatkami potvrdenýrrri
každou zmluvnou stranou,

9.4 Nároky za škody a vady v pťedmete plnenia, za škody z nedodtžuia závázkov podl'a Zmluvy.
pokial' ich Zmluva neupravuje sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

9.5 Ak bude Zmluva dotknutá v dósledku legislatívnych zmien, Zmluvné strany sa zavázuj ú, že bez
zb}točného odkladu uvedú písomným dodatkom jej obsah do súladu s novým právnym stavom tak.
aby nové znenia dotknutých ustanovení Zmluvy boli čo najblížšie zneniu póvodných ustanovení,
alebo zmyslu póvodných ustanoveni,

9.6 V prípade, že sa niektorá časť Zmluvy stane neplatnou b ez zavinenia Zmluvných strán,
Zmluvné strany súhlasia, že tým nie je dotknutý celý obsah Zmluvy.

9,7 Zmhyné strany sa zavázujťt zachovávat' mlěanlivosť o informáciách, ktoré získali pri realizácii
predmetu Zmluvy, alebo plnení zmluvných podmienok. Žiadne inťormácie spojené s predmetom
Zmluvy nesmú byt'použité na iné účely ako je definovarré v Zmluve a nesmú b}.t, poskytnuté tretej
osobe. A to ani po skončení právneho vzt'ahg založeného Zmluvou. Zmluvné strany vyhlasujú, že
sú si vedomé právnych následkov porušenia tejto povinnosti,

9.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že Zm|lvu uzatvorili slobodne, vžůne abez omylu, ich zmluvná
vol'nosť nie je ničím obmedzena text Zmlu}T/ si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak
súhlasu ho podpisujú,

9.9 Zmluva je vyhotovená vo dvoch exemplároch, z ktorých po ich oboj strannom potvrdení si
Poskytovatef ponechájedno vyhotovenie a Nadobúdatel' tiež jedno vyhotovenie.



./,,' !,'.l,. > -
V S v inici. dňa..:, -]:,:.9/.:.--Melčiciach - Lieskovom, dna 09.09,2022

Za poskytovateťa

3W Slovakia s.r.o.
Melčic. Lieskovó 589

913 05 Melčice Lieskové
lčo: 36746045

lč DPH: st(2022355291

slavomír Ďurikovič
konatel'

Za nadobirdatel'a

lng. IJubomír Šimko
starosta obce



Zoznam ročných licenčných poplatkov
http: //wr.l,w. v i rtual riecintoriny. sk

obec svinica

Ročná licencia za používanie softVéru (softVérová apIikácia
WwW.virtuálnycintorin.sk)

Automatizované zverejňovanie nájomných zmlúV

ArchiVácia fotodokumentácie Vykopaných hroboV/ podl'a noVely zákona
131l2ua Z.z-

NahráVan ie fotografií na portál

Melěice 589
Melčice Lieskové
9l3 05

platca DPH

Konatel': Slavomir Ďurikovič
Ernai l : sdurikovic@3wsk.sk
Tel.:0903 210053

Funkcionalita

69,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

69.00 EUF


