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KÚPNA ZMLUVA 

č. U882/2011 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. Predávajúci: 
Názov: MADE spol. s r.o. 
Sídlo: Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 
IČO: 36041688 
Zápis do OR: Okresný súd v Banskej Bystrici odd. Sro, vložka č.6451/S 
Banka: Tatrabanka, 2623481276/1100 
Telefón: 048/2861353 
Zastúpený: Ing. Pavol Skočovský, konateľ spoločnosti 

1.2. Kupujúci: 
Názov: Obec Halič   
Sídlo: Ulica mieru č.66, 985 11 Halič 
IČO: 00316091 
Telefón: 047/4511694 
Zastúpený: Vladimír Rehanek, starosta 

 

2. PREDMET ZMLUVY 

2.1. Predávajúci sa zaväzuje predať kupujúcemu používateľské práva k programovému vybaveniu 
informačného systému pre obce a mestá URBIS

®
 v  konfigurácii uvedenej v Prílohe č. 1, ktorá 

sa stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  

2.2. Predávajúci sa zaväzuje k programovému vybaveniu uvedenému v predchádzajúcom bode 
poskytovať kupujúcemu službu Systémová podpora, ktorá zahŕňa: e-mailové a telefonické 
konzultácie (hotline), update a legislatívny upgrade. 

2.3. Kupujúci sa zaväzuje predmetné programové vybavenie a služby od predávajúceho prevziať 
a zaplatiť zaň dohodnutú cenu. 

 

3. KÚPNA CENA A CENA ZA SLUŽBY 

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1 
(používateľské práva k programovému vybaveniu) je 544 € vrátane DPH 
(päťstoštyridsaťštyri eúr). 

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.2 
(služba Systémová podpora) je 109 € vrátane DPH (jednostodeväť eúr) za rok. 

 

4. SPÔSOB ÚHRADY KÚPNEJ CENY A CIEN ZA SLUŽBY 

4.1. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu uvedenú v bode 3.1 po dodaní inštalačného CD URBIS 
predávajúcim,najneskôr do 31.1.2012. 

4.2. Kupujúci sa zaväzuje uhrádzať pravidelný poplatok za službu Systémová podpora uvedený 
v bode 3.2 najneskôr ku dňu 1.4. každého kalendárneho roka po celú dobu poskytovania tejto 
služby, a to na základe faktúry vystavenej predávajúcim so splatnosťou 14 dní. 

4.3. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ kupujúci nezaplatí ktorékoľvek finančné plnenie vyplýva-
júce z tejto zmluvy v termíne stanovenom danou faktúrou alebo touto zmluvou, je predávajúci 
oprávnený požadovať a kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 
0,1% z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania. 

 

5. ZÁRUKA, REKLAMÁCIE A PODMIENKY PRE PLATNOSŤ ZÁRUKY 

5.1. Predávajúci garantuje funkčnosť programového vybavenia URBIS
®
, ktorá zodpovedá dodanej 

dokumentácii. V prípade zistenia závady programového vybavenia URBIS
®
  je kupujúci 

oprávnený uplatniť reklamáciu. 

5.2. Konkrétne záručné a reklamačné podmienky sú uvedené v Licenčných podmienkach, ktorých 
znenie platné v čase podpisu tejto zmluvy je v Prílohe č. 2. 
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5.3. Pre platnosť záruky je kupujúci povinný: 
a) bez výnimiek dodržiavať pokyny uvedené v dodanej dokumentácii programového vybavenia 

a ustanovenia Licenčných podmienok 

b) zabezpečiť používanie programového vybavenia URBIS
®
  iba vyškolenými pracovníkmi 

c) používať programové vybavenie URBIS
®
  na počítačoch spĺňajúcich technické podmienky 

pre jeho prevádzku, ktoré sú uvedené v Licenčných podmienkach. 

5.4. Zmluvné strany považujú za nesporné, že predávajúci neručí za bezpečnosť dát a nezodpo-
vedá za chyby programového vybavenia URBIS

®
, ktoré dôkazne nevzniknú jeho zásahom 

alebo ktoré vzniknú v dôsledku neposkytnutia informácií zo strany kupujúceho, ktoré sú nutné 
pre riadne odovzdanie a uvedenie do prevádzky programového vybavenia URBIS

®
. 

 

6. OSTATNÉ DOJEDNANIA 

6.1. Kupujúci je povinný zoznamovať predávajúceho pri jeho servisných činnostiach spojených 
s predávaným programovým vybavením so všetkými potrebnými údajmi, dátumami, informá-
ciami a podmienkami predpokladaného využívania software a hardware v rámci činnosti 
spoločnosti kupujúceho. 

6.2. Kupujúci súhlasí s uvádzaním svojho názvu v tlačových materiáloch a pri propagačných akciách 
predávajúceho. 

6.3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky informácie získané v rámci obchodného vzťahu vyplý-
vajúceho z tejto zmluvy budú považované za dôverné a nebudú z ich strany zneužité ani inak 
šírené. 

 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

7.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

7.2. Kupujúci môže túto zmluvu vypovedať písomnou formou v trojmesačnej výpovednej dobe 
pred dátumom uvedeným v bode 4.2 tejto zmluvy. Predávajúci môže túto zmluvu vypovedať 
s okamžitou platnosťou pri nesplnení Licenčných podmienok, ktoré sú uvedené v Prílohe č.2 
tejto zmluvy, a v prípade, že kupujúci mešká s ktorýmkoľvek finančným plnením vyplývajúcim 
z tejto zmluvy dlhšie než tri mesiace. 

7.3. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Adresy, mená pracovníkov zmluvných strán, 
telefónne a faxové čísla je možné meniť aj jednostranným písomným oznámením; zmluvné 
strany sa zaväzujú bez meškania oznamovať zmeny uvedených údajov druhej zmluvnej strane. 

7.4. Tato zmluva, ktorá nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu, je vyhotovená v dvoch 
exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom. 

7.5. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, s jej obsahom 
súhlasia, a že bola uzavretá po vzájomnom prerokovaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, 
čo potvrdzujú nižšie uvedenými podpismi. 

 
 
V Banskej Bystrici dňa ............ 2011 V Haliči dňa ............ 2011 
 
 
 
 
 
 …………………………………… …………………………………. 
 
 Predávajúci Kupujúci 
 
 
Prílohy: 

Príloha č. 1 - Konfigurácia programového vybavenia 

Príloha č. 2 - Licenčné podmienky 


