
LICENCNA ZMLUVA
na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých

uzatvorená v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a
zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon.

Článok L 
Zmluvné strany

Nadobúdateľ 
Obec: Stožok
Adresa: Stožok 47, 962 12 Detva 
V zastúpení: starostka obce, Bc. Darina Petrincová 
Bank. spoj.: IBAN: SK62 0900 0000 0000 7164 4348 
IČO : 00320293 
DIČ: 2021318750
Kontakt: E-mail: starostka@stozok.sk, Tel.č.: +421 45 545 55 20 

(ďalej len ako „Nadobúdateľ“)

Poskytovatel’
Spoločnosť: 3W Slovakia, s.r.o.
So sídlom: Melčice Lieskové 589 913 05 Melčice Lieskové 
zapísaná v OR OS Trenčín, odd: Sro., vl.č. 17582/R 
Konajúca prostredníctvom: Slavomír Ďurikovič, konateľ spoločnosti 
Bank. spoj.: ČSOB a.s., IBAN: SK29 7500 0000 0040 0610 9224 
IČO : 36746045 DIČ : 2022355291 IČ DPH : SK202235591 
Kontakt: +421 903 210 053 
(ďalej len ako „Poskytovatel’)

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1 Táto zmluva je licenčná zmluva (ďalej len ako „Zmluva“) a jej predmetom sú práva a 
povinnosti Poskytovateľa a Nadobúdateľa ako zmluvných strán (ďalej len ako „Zmluvné strany“) 
vo vzťahu k udelenej licencii na použitie diela (ďalej len ako „Licencia“) - Digitálny archivačný 
systém a grafické zobrazenie hrobových miest (ďalej len „software“).
Predmetom zmluvy je: Prenos všetkých údajov zo systému Orfeus ŕwww.cemetervsk.skl do 
nového systému správy evidencie hrobových miest na portál virtuálnych cintorínov - 
www.virtualnycintorin.sk, ROZSAH PRÁC A CENOVÁ KALKULÁCIA, tvoriacej nedeliteľnú 
súčasť tejto zmluvy.
2.2 Predmetom zmluvy je funkcia Automatizované zverejňovanie nájomných zmlúv na hrobové 
miesta
2.3 Predmetom zmluvy j e funkcia Archivovanie fotodokumentácie vykopaných hrobov na 
portáli WWW.virtualnvcintorin. sk
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2.4 Predmetom zmluvy je funkcia Nahrávanie fotodokumentácie HM na portáli 
WWW. virtualnycintorin. sk
2.5 Nadobúdateľ získa právo užívať software zaplatením dohodnutej ceny.
2.6 Nadobúdateľ nie je oprávnený umožniť užívanie software tretej osobe.
2.7 Digitálny archivačný systém spracúva dáta osobných údajov, ktoré nie sú majetkom 
poskytovateľa.

Článok III.
Cena za licencin a platobné podmienky

3.1 Cena za licenciu je stanovená jednorazovo a to dohodou v prílohe ROZSAH PRÁC
A CENOVÁ KALKULÁCIA, ktorá je nedeliteľnou prílohou tejto zmluvy. Príloha obsahuje presnú 
špecifikáciu dodávaných prác a programových aplikácií a ich konečnú cenu v prepočte za 1 hrobové 
miesto (jednohrob, dvojhrob,trojhrob) je definované ako objekt pozostávajúci buď z jedného, alebo 
niekoľkých hrobov usporiadaných vedľa seba. Uvedený počet hrobových miest je údaj od 
Objednávateľa presný počet bude zistený po pasportizácii.
Termín odovzdania predmetného diela je orientačný do novembra 2022.
3.2 Cena za licenciu je splatná po odovzdaní diela, na základe vystavenej faktúry poskytovateľom, 
po splnení rozsahu prác špecifikovaných v prílohe, a to d 30 dní odo dňa vystavenia faktúry.
3.3 Poskytovatel’ je oprávnený po odovzdaní diela vyúčtovať svoje prepravné náklady, ktoré mu 
vznikli v súvislosti s realizáciou diela.

Článok IV.
Povinnosti zmlnvných strán

4.1 Nadobúdateľ je povinný počas doby platnosti Zmluvy dodržiavať vecné a termínové 
podmienky dohodnuté v Zmluve.

4.2 Nadobúdateľ je povinný poskytnúť podklady pre naplnenie databázy a pre splnenie ostatných 
povinností poskytovateľa bezodkladne po uzatvorení tejto Zmluvy. Nadobúdateľ je povinný 
poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť pri plnení ostatných povinností poskytovateľa.

4.3 Nadobúdateľ sa zaväzuje, že informácie, kódy a prístupové heslá ktoré mu budú so softwarom 
odovzdané bude používať len pre vlastné účely a zabezpečí ich ochranu pred použitím 
nepovolanými osobami.

4.4 Nadobúdateľ sa zaväzuje predmet Zmluvy poskytnutý v súlade s touto Zmluvou prevziať a 
zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú cenu v dohodnutej výške a termíne.

4.5 Poskytovatel’ sa zaväzuje odovzdať predmet Zmluvy v elektronickej podobe spolu 
s prístupovými kódmi k aplikácií a umiestniť ho na internet.

4.6 Poskytovatel’je povinný počas doby platnosti Zmluvy dodržiavať vecné a termínové 
podmienky dohodnuté v Zmluve.

4.7 Poskytovatel’ sa zaväzuje udržiavať a poskytovať programové vybavenie a s tým spojené 
služby počas platnosti tejto Zmluvy.

4.8 Poskytovatel’ je povinný počas doby platnosti Zmluvy priebežne aktualizovať a udržiavať 
funkcie a možnosti portálu tak, aby spĺňal podmienky pre správnu činnosť, vyplývajúce zo Zmluvy. 
Poskytovatel’ bude tiež podľa vlastného uváženia s prihliadnutím na predpokladané potreby v 
budúcnosti zabezpečovať primeranú rýchlosť odozvy a dostupnosť portálu.



Článok v.
Spôsob použitia predmetu Zmluvy (Diela)

5.1 Nadobúdateľ Licencie na použitie diela nemôže v zmysle znenia § 89 ods.l Autorského zákona 
(ďalej len ako „AZ“ alebo „Autorský zákon“) používať dielo v rozpore s bežným využitím diela a 
nesmie neprimerane zasahovať do právom chránených záujmov Poskytovateľa. Do práva 
Poskytovateľa v zmysle znenia § 89 ods.2 a) AZ nezasahuje Nadobúdateľ, ak bez súhlasu 
Poskytovateľa použije dielo na účel jeho riadneho využitia podľa tejto Zmluvy, podľa návodu na 
použitie diela.

Článok VI.
Výhradnosť Licencie

6.1 Poskytovatel’ udeľuje v zmysle znenia § 70 ods.l AZ Nadobúdateľovi nevýhradnú Licenciu na 
použitie diela.

Článok VII.
Nakladanie s Licenciou

7.1 Nadobúdateľ nie je v zmysle znenia § 72 ods.l AZ oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na 
použitie diela v rozsahu udelenej Licencie (sublicenciu). Nadobúdateľ môže v zmysle znenia § 72 
ods.2 AZ Licenciu na dielo zmluvou postúpiť na tretiu osobu len s predchádzajúcim písomným 
súhlasom Poskytovateľa. Nadobúdateľ je povinný vopred informovať Poskytovateľa o osobe 
budúceho postupníka a o úmysle postúpiť na neho Licenciu. Zánikom organizácie Nadobúdateľa, 
ktorej bola udelená Licencia, prechádzajú v zmysle znenia § 71 ods.l AZ práva a poviimosti z 
Licenčnej zmluvy na jej právneho nástupcu.

Článok VIII.
Platnosť a zánik Zmluvy

8.1 Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.

8.2 Zmluvné strany môžu ukončiť platnosť zmluvy obojstrannou písomnou dohodou.

8.3 Každá zo Zmluvných strán môže vypovedať Zmluvu písorrmou výpoveďou s 1 mesačnou 
výpovednou lehotou ku koncu kalendárneho roka bez udania dôvodu, t.j. písomná výpoveď musí 
byť doručená druhej Zmluvnej strane najneskôr v termíne do 30. novembra aktuálneho roka a 
výpovedná lehota uplynie dňa 31. decembra aktuálneho roka.

8.4 Ak Nadobúdateľ písomne nevypovie Zmluvu v termíne podľa predchádzajúceho odstavca, 
poskytovanie licencie sa automaticky predlžuje na ďalší kalendárny rok.

8.5 Nadobúdateľ súhlasí s tým, že nie je možné počas platnosti Zmluvy prerušiť na určité obdobie 
poskytovanie Licencie na predmet Zmluvy a nezaplatiť za toto obdobie Poplatok. Takéto konanie 
Nadobúdateľa bude považované zo strany Poskytovateľa za podstatné 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 zákonníkom a touto Zmluvou. 
Odstúpením od Zmluvy táto Zmluva zaniká dňom doručenia písomného odstúpenia od Zmluvy 
druhej Zmluvnej strane.



a) Za podstatné porušenie Zmluvy Nadobúdateľom sa bude považovať:
■ omeškanie zaplatenia fakturovanej sumy dlhšie ako 30 dní od termínu splatnosti uvedenom 

vo faktúre. Poskytovatel’je v tomto prípade povinný doručiť Nadobúdateľovi výzvu na 
zaplatenie dlžnej sumy s dodatočnou lehotou splatnosti do 15 dní od doručenia výzvy.

■ porušenie akýchkoľvek licenčných práv a autorských práv Poskytovateľa (definovaných v 
tejto Zmluve a vo Všeobecných licenčných podmienkach) k autorskému dielu podľa tejto 
Zmluvy a porušenie akýchkoľvek povinností a záväzkov Nadobúdateľa voči 
Poskytovateľovi vo vzťahu k ochrane poskytnutých informácií, kódov a prístupových hesiel, 
pri ktorom nie je možné spravodlivo požadovať od Poskytovateľa, aby pokračoval v plnení 
svojich zmluvných povinností voči Nadobúdateľovi podľa tejto Zmluvy, a to so zreteľom na 
jej obsah a účel.

b) Za podstatné porušenie Zmluvy Poskytovateľom sa bude považovať:
■ neíunkčnosť portálu a/alebo Programu zavinená Poskytovateľom, ktorá podstatným 

spôsobom a dlhodobo obmedzí, alebo znemožní Nadobúdateľovi prácu s portálom a 
zverejňovanie údajov, fotografií a digitálnych máp.

8.7 Zmluvné strany sa pri odstúpení od zmluvy odchylne od § 351 Obchodného zákonníka dohodli 
na nasledovnom:

8.7.1 Zmluvné strany si ponechajú plnenia, ktoré si poskytli do účiimosti odstúpenia od Zmluvy.

8.7.2 V prípade odstúpenia od Zmluvy jednou zo Zmluvných strán, bude Nadobúdateľ povinný bez 
meškania prevziať od Poskytovateľa všetky plnenia vyplývajúce z predmetu Zmluvy, a to vzniknuté, 
vykonané alebo poskytnuté Poskytovateľom do účinnosti odstúpenia od Zmluvy,

8.7.3 Odstúpením Poskytovateľa od Zmluvy nezaniká právo Poskytovateľa voči Nadobúdateľovi 
na zaplatenie vyfakturovaných čiastok za plnenie Zmluvy, ktoré (plnenie) bolo riadne odovzdané 
Nadobúdateľovi pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy. Nezaniká ani právo Poskytovateľa voči 
Nadobúdateľovi na zaplatenie všetkých vyfakturovaných čiastok po odstúpení Poskytovateľa od 
Zmluvy za plnenia Zmluvy, ktoré (plnenia) neboli do účinnosti odstúpenia od Zmluvy 
vyfakturované, ale na strane Poskytovateľa vznikli, a boli vykonané alebo poskytnuté pred 
účinnosťou odstúpenia Poskytovateľa od Zmluvy.

8.7.4 Ak od Zmluvy odstúpi Nadobúdateľ, stanú sa všetky jeho finančné záväzky voči 
Poskytovateľovi okamžite splatné. Nadobúdateľ bude povinný uhradiť Poskytovateľovi aj čiastky 
vyfakturované po odstúpení od Zmluvy za plnenia vzniknuté, vykonané alebo poskytnuté do 
odstúpenia Zmluvy Nadobúdateľom ihneď a v plnom rozsahu v zmysle dohodnutých podmienok. 
Ďalej bude Nadobúdateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi aj všetky preukázateľné náklady a škody, 
ktoré vznikli Poskytovateľovi v súvislosti s plnením Zmluvy, a to od nadobudnutia platnosti a 
účinnosti Zmluvy až do účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka 
nároku na náhradu škody Poskytovateľa a ani nárokov Poskytovateľa vyplývajúcich z porušenia 
Zmluvy Nadobúdateľom vzniknutých do zániku Zmluvy odstúpením.

8.8 Nadobúdateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, aby aj po skončení platnosti Zmluvy, a to 
akoukoľvek formou, zostali na portáli vedenom poskytovateľom naďalej zverejnené posledné údaje 
ako aj digitálne mapy a fotografie náhrobkov, zverejnené pred skončením platnosti Zmluvy. 
Nadobúdateľ vyhlasuje, že nebudú tým porušené jeho autorské práva na databázy údajov, fotografií 
a digitálne mapy a že ich poskytuje Poskytovateľovi na portál bezplatne na neobmedzenú dobu na 
zverejnenie ako službu určenú občanom obce a verejnosti.
8.9 Zmluva zaniká dňom zániku jednej zo Zmluvných strán, ibaže by práva a poviimosti 
vyplývajúce zo Zmluvy prešli na právneho nástupcu.





Zoznam ročných licenčných poplatkov
http://www.virtualnecintorinv.sk

Obec Stožok

Melčice 589 
Melčice Lieskové 
913 05

Sme platcami DPH

Konateľ: Slavomír Ďurikovič 
Email: sdurikovic@3wsk.sk 
Tel.:0903 210053
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