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LICE ČNÁ ZML VA č. 077/2013IMI

uzatvorená v zmysle zák. Č. 618/2003 Z.z. Autor 'ký zákon

v zneni neskorších predpisov

(ďalej len "zmluva")

I. Zmluvné strany

t. t. Zhotovite!': IURA EDITION pol. s r.o.

Mlyn ké nivy 48,821 09 Bratislava

IČO: 31 348 262 IČ DPH: SK2020300964

zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Brati lava I, oddiel: Sro, vložka č.: 4868fB

zastúpený: Igor Masár, konateľ

bank. spojenie: VÚB, Č. ú. : 1690875553 / 0200

WIFT (BIC): UBA KBX; IBA : K47 0200 0000 0016 9087 5553
(ďalej len ,.zhotovite''')

1.2. Objednávate!': Obecný úrad Halič

Ulica mieru 66, 985 II Halič

IČO: 00316091 DiČ: 2021237075

zastúpený: Vladimir Rehanek, starosta obce

bank. pojenie : Prima banka lovcnsko, a.s. Č. ú.: 6008744001/5600

WIFT (BIC):KOMASK 2X :IBAN: K51560000000060874400 I
(ďalej len .,objednávatel'·)

(ďalej spolu aj ako ,,zmluvné strany")

2. Predmet zmluvy

Touto zmluvou zhotoviteľ udeľuje objednávaleľovi nevýhradnú licenciu na prístup k programovému
vybaveniu Automatizovaný Systém Právnych Informácií (ďalej len "ASPl"), prostredníctvom siete Internet na
server zhotoviteľa, včítane práva užívať programové vybavenie ASPI-Kliem (ďalej len "ASPI-Klient").
Objednávateľ sa zaväzuje za poskytnutý prístup a aktualizácie ASPI zaplatiť.

2.1. Aktualizácie programového vybavenia

Priebežná aktualizácia údajovej základne programového vybavenía A PI vo verzii MuniASPI Internet,
ktorá obsahuje prehľad právnych predpisov od r.1918, slovenské lexty publikovaných predpisov, slovenskú
judikafÚru a literafÚru, modul Uzne enia vlády R. modul amospráYa. modul ROPO a obce, modul
Kal~ulačky, modul Vzory, Rovnopis a Regi Ire v týždňových intervaloch.

2.2, Poskytnuté užívacie práva

2.2. I. Objednávaleľ môže mať program A PI-Kliem nainštalovaný na neobmedzenom počte pracovných staníc,
pričom využívať programové vybavenie ASPI môže \ režime On-line prostredníctvom siete Inlernel na
l pracovnej stanici súčasne.

2.2.2. Objednávateľ nesmie akýmkol'vek spôsobom ASPI a ASPI-Klient, alebo jeho časť modifikovať alebo
prekladať. esmie použivať dísa emblovanie, dekompiláciu, alebo iné metódy pätného inžinierstva.

2.2.3. Objednávaleľ sa zaväzuje využívať ASPI pre plnenie vlastných úloh, neprevádzať získané oprávnenie na
inú osobu, nepožičiavať a neprenajímať alebo iným nepovoleným spôsobom nakladať s A PI a AtPI.
Klient.
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2.2.4. Žiadne z ustanoveni čl. 2 nemožno považovať za udelenie súhlasu zhotovitel'a k činnosti, zasahujúcej do
osobitných práv zhotovitel'a databázy podl'a § 73 zákona č. 61812003 Z. z. v znení neskorších právnych
predpisov.

/ 2.2.5. Systém ASPI a predovšetkým moduly "Literatúra", "Vzory", "Komentáre" obsahujú texty, ktoré požívajú
ochranu podl'a autorského práva. Využitie týchto textov k iným účelom ako pre vlastnú informáciu
nadobúdatel'a, napr. aj k nekomerčnému šireniu, zakladá povínnosť nadobúdatel'a vysporiadať sa
s autormi podl'a príslušných ustanovení autorského zákona.

2.2.6. Užívacie práva k programovému vybaveniu ASPI vznikajú objednávatel'ovi až dňom úhrady dohodnutej
ceny v bode 4.1. pism. aj tejto zmluvy zhotovítel'ovi.

3. Spôsob, miesto a čas plnenia

Zhotovitel' sa zaväzuje plníť predmet zmluvy nasledovne:

dodaním prístupového kódu (kl'úča), mena (adresy) servera a prislušného portu do mie ta sídla
objednávatel'a a sprí tupnenim ASPIna serveri zhotovitel'a do 7 dní po podpise tejto zmluvy.

99,50 €
19,90 €

119,40 €

249,00 €
49,80 €

298,80 €

DPH 20%
Spolu:

bi za celoročnú (kalendárne) aktualizáciu ASPll.j. aktualizácíe v

týždňových intervaloch pre I účasný prístup v režime MuniA PI
Internet (prostrednictvom siete Internet)

4. Cena

4.1. Cena je stanovená dohodou podl'a § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách vo výške:

aj za licenciu ASPI pre I súčasný prístup v režime MuniASPI Internet
(prostrednictvom siete Internet) DPH 20%

Spolu:

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena dohodnutá v bode 4.1 písm. bi tejto zmluvy, sa môže v nasledujúcich
rokoch platnosti zmluvy upraviť o percentuálny medziročný nárast miery inflácíe vyhlasovanej
Štatistick-ým úradom SR. Cena zvýšená o index inflácíe v jednom roku, bude základom pre VÝP9čet

v nasledujúcom roku.

4.3. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že výška dane z pridanej hodnoty uvedená v bode 4.1 zmluvy sa bude
fakturovať vždy v súlade s platnými právnymi predpismi.

4.4. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel' zaplatí zhotovitel'ovi za ASPI podl'a bodu 4.l.aJ (t.j. 99,50 €
+ DPH) a pomernú časť aktualízácíí v roku 2013 (tj. sumu 103.75 € + DPH) do IO dní po podpíse tejto
zmluvy. za ďalšie celoročné aktualizácie (kalendárne od r. 2014) zaplatí objednávatel' zhotovitel'oví do 30.
júna bežného roku na základe fakturácíe zhotovitel'a, so splatnosťou 14 dní.

5. Zodpovednosťza vady

5.1. Zhotovi te!' prehlasuje, že ASPI a jeho aktualizácie dodá bez právnych vád a že je oprávnený poskytnúť

uživacie práva k programovému vybaveniu ASPI a ASPI-Klienl.

5.2. Zhotovitel' poskytuje objednávatel'ovi záruku po dobu platnosti tejto zmluvy na realizovatel'nosť,

spol'ahlivosť a bezvadnosť a ďalej na to, že dodané programové vybavenie ASPI a ASPI-Kliem neobsahuje
počítačové vírusy. Táto záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté z dôvodu nesprávneho prevádzkovania
a užívania po nainštalovaní ASPI-Klient (napr. zmazanie alebo prepísanie I'ubovo!'nej časti, napadnutie
vírusmi, poruchou technického vybavenia).

S.3. Zhotovitel' ďalej zaručuje. že programové vybavenie ASPI a ASPI-Kliem je plne
nasledujúcim technickým vybavením:
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Počítač kompatibilný IBM PC/AT, RAM 512 MB. vol'ná disková kapacita HDD 70,0 MB. Windows XP
a vy ší. protokol TCP/IP, internet.

5.4. V prípade, že objednávatel' zistí vadu v ASPI je povinný túto vadu bezodkladne písomne /elektronicky/
reklamovať u zhotovite!'a.

5.5. Zhotovitel' sa zaväzuje bezodplatne odstrániť vadu v programoch do 5 pracovných dní a vadu v textoch
predpisov do IO pracovných dní, od obdržania reklamácie objednávate!'a.

5.6. Objednávate I' súhlasí so skutočnosťou, že aktualizáciu nainštalovaného programového vybavenia
ASPI-Klient si bude na svojich pracovných staniciach zabezpečovať bez úča ti zhotovitel'a, ktorý aktuálne
programové v) bavenie posk)'tuje trvale na vojej oficiálnej ínternetovej tránke.

6. Kontrola

6. I. Zhotovite!' si vyhradzuje právo kontroly užívania ASPI.

7. Všeobecné a záverečné dojednania

7.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

7.2. Objednávatel' môže vypovedať túto zmluvu ku koncu kalendárneho roka a to písomnou formou doručenou

zhotovite!'ovi najneskôr v lehote troch mesiacov pred uvedeným termínom. Zhotovíte!' môže vypovedať

zmluvu objednávatel'oví S okamžitou platnosťou pri nesplnení podmienok v bode 2.2. tejto zmluvy a v
prípade, že objednávate!' mešká s platbou viac ako tri mesiace.

7.3. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú spravovať u tanoveniami Obchodného zákonníka a Autorského
zákona.

7.4. Zmeny tejto zmluvy podliehajú vzájomnému od úhlaseniu zmluvných trán a je možné ich realizovať

fonnou pí omného dodatku. stanovenie bodu 4.2. týmto nie je dotknuté.

7.5. Táto zmluva nadobúda platno l' dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. účinnosť nasledujúci deň po
dni jej zverejnenia a je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží objednávatel' a jeden
zhotovite!'.

7.6. Zmluvné strany potvrdzujú autentickosť tejto zmluvy svojím podpisom. Zároveň zmluvné st,any
prehlasujú, že si prečítali túto zmluvu a že nebola dojednaná v tiesni ani za iných jednostranne
nevýhodných podmienok.

V Brati lave

dňa: OJ (
,

'a:

V Haličí

dňa: :to O"€. 'Lo' <,.

za objednávl
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