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ZMLUVA   
o  

poskytnutí počítačových programov a služieb systémovej podpory    
 

Zmluva je uzavretá  v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník), zákona č. 618/2003 Z.z. 
o autorskom  práve a právach súvisiacich s autorským  právom (Autorský zákon),  podľa zákona č. 18/1996 Z.z.  
(Zákon o cenách) a   vykonávacej vyhlášky č. 87/96 Z.z.  v zmysle neskorších predpisov v platných  zneniach.  

 

                                              číslo zmluvy poskytovateľa :  tz2012-09-27jv1  

                                              číslo zmluvy nadobúdateľa:  ext. 47/2012 

                  
 Článok 1 

 Zmluvné strany 

 

Poskytovateľ 
 
Organizácia :     Ing. Ján Vlček  TOPSET 
       Adresa   :      Hollého 2366/25B,  900 31 STUPAVA 
V zastúpení  :      štatutárny zástupca: Ing. Ján Vlček, majiteľ 
                            zástupca pre technické záležitosti: Ing. Ján Vlček 
                                    obchodné záležitosti: Ing. Rastislav Vlček 
Bank. spoj.   :      SlSp mestská pobočka PEZINOK 
                            filiálka STUPAVA 
                            č.ú. 19254764/0900 
IČO               :      32643748 
DIČ        :      1020222214 
IČ DPH         :      SK1020222214 
tel.         :   02/65935 798 - Topset   
   02/65459 256, 0905/325 790 - Ing. Ján Vlček  
   02/60421 274, 0917/618 728 - Ing. Rastislav  Vlček 
email            :       Ing. Ján Vlček  - vlcek@topset.sk 
                                  Ing. Rastislav Vlček - obchod@topset.sk 
    
 

Nadobúdateľ  
 
Organizácia :       Obec Rovinka 
Adresa           :     Obecný úrad, 900 41 Rovinka 
V zastúpení   :      štatutárny zástupca: JUDr. Milan Bombala, starosta 
                             zástupca pre obchodné záležitosti a  
                             technické záležitosti:       
Bank. spoj.    : Prima banka, a.s. 
   č.ú. 1802404001/5600  
IČO                :     00305057 
DIČ               : 2020362036 
IČ DPH : neplátca DPH 
tel.:  : 02/45985250  
email           : bombala@obecrovinka.sk 
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Článok 2 
 Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy (ďalej v texte len ako „Zmluva“) je nadobudnutie počítačových programov z balíka 
programov WinCITY firmy  TOPSET (ďalej v texte len ako  „Programy“), udelenie licencie na „Programy“, 
poskytovanie služieb  technickej a programovej systémovej podpory (ďalej v texte len ako „Služby podpory“) 
k „Programom“ a  práva a povinnosti poskytovateľa a nadobúdateľa vo vzťahu k nadobudnutým „Programom“, 
udelenej licencii a „Službám podpory“.  

 

Zoznam nadobudnutých „Programov“: 

a)  Evidenčné programy 
  1 ks Evidencia obyvateľov 
 1 ks Miestne dane 
 1 ks Odpady 
 1 ks Stavby 
  

b)  Ekonomické programy 
 1 ks Účtovníctvo 
 1 ks Pokladňa 
 1 ks Majetok 
 1 ks Mzdy 
  

c) GIS programy 
  3 ks Kataster  
  1 ks Cintorín 
    

„Programy“  sú vlastníctvom  poskytovateľa a poskytovateľ je majiteľom  výhradných majetkových autorských 
práv k „Programom“  a vykonáva k nim autorské práva.   

Poskytovateľ sa po uzavretí „Zmluvy“ a ďalej počas trvania „Zmluvy“  zaväzuje nadobúdateľovi: 

 

2.1 Poskytnúť  „Programy“  za dohodnutú nadobúdaciu cenu podľa „Zmluvy“, nainštalovať programy 
u nadobúdateľa a zaškoliť poverených pracovníkov nadobúdateľa.  

2.2  Licenčnou zmluvou, ktorá je súčasťou tejto „Zmluvy“  udeliť súhlas (ďalej v texte len ako „Licenciu“) na 
použitie „Programov“ na dohodnuté obdobie a podľa dohodnutých podmienok. 

2.3 Poskytovať k „Programom“ „Služby  podpory“ v rozsahu podľa „Zmluvy“ a tiež v zmysle znenia priložených 
Všeobecných licenčných podmienok na počítačové programy firmy TOPSET (ďalej v texte len ako 
„Všeobecné licenčné podmienky TOPSET“) a Všeobecných obchodných podmienok firmy TOPSET  (ďalej 
v texte len ako „Všeobecné obchodné podmienky  TOPSET“). 

2.4 Po dobu 12 mesiacov od nadobudnutia „Programov“ bezplatne poskytovať „Služby podpory“. „Služby 
podpory“ obsahujú poradenstvo (telefonické, emailom, vzdialeným prístupom), aktualizáciu „Programov“ 
podľa zmien  legislatívy a aktualizáciu a inováciu „Programov“  s cieľom zlepšovania ich funkčnosti, stability 
a spoľahlivosti. Po skončení bezplatného poskytovania „Služieb podpory“  si môže nadobúdateľ predplatiť 
„Služby podpory“ za aktuálnu cenníkovú cenu na ďalšie obdobie na základe Zmluvy 
o aktualizácii programov a systémovej podpore. Tieto  „Služby podpory“  môže nadobúdateľ využiť 
v ďalšom období na základe vlastného rozhodnutia. „Programy“ však aj naďalej (bez ich aktualizovania na 
základe Zmluvy o aktualizácii programov a systémovej podpore) zostanú nadobúdateľovi v takom stave, 
ako boli naposledy aktualizované za podmienky, že nadobúdateľ bude pri používaní „Programov“ 
a nakladaní s nimi dodržiavať „Všeobecné licenčné podmienky TOPSET“.  

 



  

  Zmluva o poskytnutí počítačových programov a služieb  systémovej podpory 3/8 
    

d:\desktop\tz2012-09-27jv1_rovinka_zmluva_o_poskytnuti_setu_pocitacovych_programov_a_sluzieb_...ver._r00_2012_03_22[1].doc 

Nadobúdateľ sa po uzavretí  „Zmluvy“ a počas trvania „Zmluvy“ zaväzuje: 

2.5  Dať poskytovateľovi k dispozícii potrebné podklady a poskytnúť dojednané spolupôsobenie. 

2.6 Riadiť sa pri používaní „Programov“ a nakladaní s nimi touto „Zmluvou“, „Všeobecnými licenčnými 
podmienkami TOPSET“ a „Všeobecnými obchodnými podmienkami TOPSET“. 

2.7  Prijať od poskytovateľa udelenú „Licenciu“ na  „Programy“.  

2.8 Zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú nadobúdaciu cenu za „Programy“  a odmenu za udelenú „Licenciu“. 
 

Článok 3 
 Termíny a spôsob plnenia 

3.1 Poskytovateľ zašle nadobúdateľovi  „Programy“  na vhodných nosičoch do siedmich pracovných dní od 
nadobudnutia platnosti a účinnosti „Zmluvy“  a doručenia „Zmluvy“, nainštaluje  programy u nadobúdateľa 
a zaškolí poverených pracovníkov nadobúdateľa v termíne podľa dohody.   

3.2 Poskytovateľ bude oprávneným pracovníkom nadobúdateľa poskytovať naďalej po dobu 12 mesiacov od 
nadobudnutia „Programov“ bezplatné „Služby podpory“. V prípade potreby využije so súhlasom 
nadobúdateľa vzdialený prístup k počítaču nadobúdateľa.  

3.3 Záväzky poskytovateľa  zo „Zmluvy“ vyplývajúce  z ods. 2.1, „Zmluvy“ sa budú považovať za splnené  
doručením  „Programov“, ich nainštalovaním a zaškolením poverených pracovníkov. Nadobúdateľ bude mať 
povinnosť zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú nadobúdaciu cenu za „Programy“ uvedenú v „Zmluve“ a 
daňovom doklade. 

3.4 Ak sa neuskutoční inštalácia „Programov“ a školenie u nadobúdateľa do 30 dní od doručenia „Programov“, 
a to napriek opakovaným návrhom termínov na inštaláciu a školenie od  poskytovateľa, potom sa budú 
záväzky poskytovateľa  vyplývajúce z ods. 2.1  „Zmluvy“  považovať za splnené. 

 
Článok 4 

 Nadobúdacia cena za „Programy“  a cena za „Služby podpory“  
 

4.1 Nadobúdacia cena za poskytnuté „Programy“ a cena za „Služby podpory“  (prvých 12 mesiacov zdarma) je 
stanovená dohodou na základe obojstranne odsúhlasenej cenovej ponuky a znenia „Zmluvy“. Nadobúdacia 
cena za poskytnuté „Programy“ bude uvedená v daňovom doklade (ak už nebol daňový doklad vystavený  
predtým na základe objednávky): 

 
 Nadobúdacia cena za “ Programy“ a cena za „Služby podpory“  (po bezplatnom období 12 mesiacov): 
 
 a)  Evidenčné programy 
   Evidencia obyvateľov 
  Miestne dane 
  Odpady 
  Stavby 
   Nadobúdacia cena  380,00 €  bez DPH (456,00 € s DPH) 
   Cena za „Služby podpory“  120,00 €  bez DPH  (144,00 € s DPH) 
 

 b)  Ekonomické programy 
    Účtovníctvo 
   Pokladňa 
   Majetok 
   Mzdy 
  Nadobúdacia cena  380,00 €  bez DPH (456,00 € s DPH) 
  Cena za „Služby podpory“  120,00 €  bez DPH  (144,00 € s DPH) 
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 c) GIS programy 
   Kataster  
  Cintorín 
   Nadobúdacia cena  320,00 €  bez DPH (384,00 € s DPH) 
   Cena za „Služby podpory“  64,00 €  bez DPH  (76,80 € s DPH) 
 
 
4.2 V nadobúdacej cene „Programov“ je zahrnuté: 

• jedna „Licencia“ na každý „Program“,  na „Program“  Kataster  3 licencie 
• pre každý „Program“ 1- 19 prístupových práv s menami  a heslami 
• zdarma „Služby podpory“ na 12 mesiacov od nadobudnutia „Programov“ 
• všetky ďalšie náklady (balné, poštovné, manipulačný poplatok) 
•  osobná inštalácia a školenie v rozsahu 8 hodín 

 
V nadobúdacej cene nie je zahrnuté: 
• inštalácia a školenie nad 8 hodín (20 € bez DPH/hod cez vzdialený prístup na počítač, alebo osobne) 
• prevody dát z iných programov (cena dohodou podľa cenovej ponuky) 
• cestovné náklady technika pri osobnej inštalácii (á 0,30 €/km bez DPH) 

  
4.3 Poskytovateľ si vyhradzuje právo na termínovo a územne obmedzené cenové akcie, ktorých súčasťou môže 

byť aj  cena  v inej výške ako je uvedená.  

Článok 5 
 Platobné podmienky 

5.1 Právo poskytovateľa vyhotoviť daňový doklad na nadobúdaciu cenu za poskytnuté „Programy“ vznikne po 
uzavretí „Zmluvy“  a nadobudnutí jej platnosti a účinnosti, a to dňom splnenia zmluvných povinností 
poskytovateľa uvedených v ods. 2.1 a ods. 3.3 a 3.4  „Zmluvy“. 

5.2 Faktúrovanú cenu za „Programy“  uhradí nadobúdateľ platobným príkazom  v termíne uvedenom na 
daňovom doklade v pol. „Termín úhrady“.  

5.3  Nedodržanie termínu úhrady faktúrovanej ceny nadobúdateľom  oprávňuje poskytovateľa na vyúčtovanie 
zmluvného úroku  z  omeškania vo výške 0,05  % z faktúrovanej ceny za každý  kalendárny deň 
omeškania. 

 
Článok 6 

Povinnosti poskytovateľa  

Poskytovateľ je povinný: 

6.1 Počas doby platnosti  „Zmluvy“ dodržiavať vecné a termínové podmienky dohodnuté v  „Zmluve“. 

6.2  Počas doby 12 mesiacov od poskytnutia „Programov“ poskytovať bezplatne  „Služby podpory“ a  priebežne 
aktualizovať a udržiavať funkcie a možnosti „Programov“  tak, aby spĺňali  podmienky pre správnu činnosť,  
vyplývajúce  zo   „Zmluvy“.  

 
Článok 7 

Povinnosti nadobúdateľa 

Nadobúdateľ je povinný: 
 
7.1 Počas doby platnosti  „Zmluvy“ dodržiavať vecné a termínové podmienky dohodnuté v  „Zmluve“ a 

ustanovenia „Všeobecných  obchodných  podmienok  TOPSET“  a  „Všeobecných  licenčných podmienok 
TOPSET“.   

7.2  Autorizačné mená a heslá,   ktoré budú poskytnuté nadobúdateľovi na základe plnenia „Zmluvy“ používať 
len pre vlastné účely, zabezpečiť ich ochranu pred  použitím nepovolanými osobami.    
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7.3 Predmet „Zmluvy“ poskytnutý  v súlade so  „Zmluvou“ prevziať a zaplatiť  poskytovateľovi  zmluvnú 
nadobúdaciu cenu v dohodnutej výške a termíne. 

  
Článok 8 

Licenčná zmluva 
 

V tomto článku uvedenou Licenčnou zmluvou udeľuje poskytovateľ nadobúdateľovi „Licenciu“  na „Programy“ 
podľa tejto „Zmluvy“.  
 
8.1 Odmena za udelenú „Licenciu“ 

 Zmluvné strany sa dohodli, že odmena za udelenú „Licenciu“  je už zahrnutá v nadobúdacej cene 
„Programov“. 

8.2 Spôsob použitia   „Programov“ 
 Poskytovateľ udeľuje v zmysle znenia § 41 Autorského zákona súhlas na použitie  „Programov“  spôsobom, 

ktorý je uvedený  vo „Všeobecných licenčných podmienkach TOPSET“. 

8.3 Rozsah „Licencie“ 
 Poskytovateľ udeľuje v zmysle znenia § 42 Autorského zákona nadobúdateľovi „Licenciu“ na  „Programy“ 

v obmedzenom rozsahu podľa počtu nadobudnutých „Programov“  a aj podľa počtu pracovných staníc 
uvedených v čl. 2. Poskytovateľ udeľuje nadobúdateľovi „Licenciu“ na  „Programy“  na  dobu platnosti  
„Zmluvy“.   

8.4 Výhradnosť „Licencie“ 
 Poskytovateľ udeľuje v zmysle znenia §43 Autorského zákona nadobúdateľovi nevýhradnú „Licenciu“ na 

použitie diela. 

8.5 Nakladanie s „Licenciou“ 
 Nadobúdateľ nie je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas (sublicenciu) na využívanie „Programov“.  Prechod 

práv a povinností z udelenej „Licencie“ na právneho nástupcu nadobúdateľa nie je v zmysle § 46 
Autorského zákona vylúčený, pokiaľ sa bude jednať o nástupnícku organizáciu nadobúdateľa zriadenú 
doterajším zriaďovateľom. Prechod práv podlieha súhlasu poskytovateľa.  

  
Článok 9 

 Záručné podmienky  

9.1 Na  „Programy“  tak ako boli dodané a zdokumentované poskytuje poskytovateľ záruku 12 mesiacov od 
dátumu dodania.  V tejto lehote  na vlastné náklady odstráni prípadné nedostatky reklamované  
nadobúdateľom. Konkrétne záručné podmienky sú uvedené vo „Všeobecných obchodných podmienkach 
TOPSET“ a vo „Všeobecných licenčných  podmienkach  TOPSET“. 

 
Článok 10 

Autorské práva,  výhrada vlastníctva autorských práv 

10.1  Na poskytnuté „Programy“ podľa „Zmluvy“  má poskytovateľ  výhradné  autorské práva v zmysle znenia 
„Všeobecných licenčných podmienok TOPSET“. Nadobúdateľ získa všetky dohodnuté licenčné práva na 
použitie „Programov“ podľa znenia „Zmluvy“ až po riadnom a úplnom  zaplatení celej faktúrovanej 
nadobúdacej ceny „Programov“  v dohodnutom termíne. Nadobúdateľ nadobudne v období  od 
nadobudnutia  „Programov“ podľa ods. 3.3 a ods. 3.4 až do ich úplného zaplatenia v riadnom termíne len 
časovo obmedzené licenčné práva, obmedzené dobou splatnosti daňového dokladu a dodatočnou lehotou 
7 dní.  Ak bude nadobúdateľ  meškať so zaplatením   dohodnutej čiastky s termínom splatnosti podľa 
daňového dokladu  o viac ako 7 dní,  stratí až do úplného zaplatenia celej pohľadávky udelené licenčné 
práva na používanie „Programov“.  Poskytovateľ použije na ochranu svojich autorských práv 
technologické prostriedky (sú súčasťou „Programov“) ,  ktoré zabezpečia  aby sa vyššie  uvedené 
opatrenia na ochranu autorských práv zrealizovali aj bez súčinnosti nadobúdateľa. Výsledkom 
technologických opatrení bude zablokovanie činnosti „Programov“ až do úplného zaplatenia pohľadávky. 
Nadobúdateľ  vyhlasuje, že s technologickými  opatreniami súhlasí a bude ich akceptovať.  
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Článok 11 
 Platnosť a zánik „Zmluvy“ 

 

11.1 „Zmluva“ je uzatvorená na dobu neurčitú.  

11.2  Ak poskytovateľ podstatne poruší  záväzky dohodnuté v  „Zmluve“, vznikne nadobúdateľovi  právo na 
okamžité odstúpenie od „Zmluvy“ za podmienok daných Obchodným  zákonníkom. Za podstatné 
porušenie  dohodnutých záväzkov poskytovateľa  sa bude považovať najmä opakované porušovanie 
ustanovení ods. 2.3, 2.4 a 6.2  „Zmluvy“, a to napriek písomnému upozorneniu nadobúdateľa. 
Poskytovateľ bude povinný vrátiť nadobúdateľovi celú zaplatenú nadobúdaciu cenu za  „Programy“ a 
„Zmluva“ sa ruší od počiatku.  Nadobúdateľ odinštaluje všetky nadobudnuté „Programy“, a to zo všetkých 
počítačov a preukázateľne písomne čestným vyhlásením  oznámi poskytovateľovi, že toto opatrenie 
vykonal a oznámi tiež dátum odinštalovania programov. Nadobúdateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, 
že neodinštalovanie „Programov“ a neoznámenie odinštalovania „Programov“  poskytovateľovi bude 
považované za porušenie autorských práv poskytovateľa. 

11.3  Ak nadobúdateľ podstatne poruší záväzky dohodnuté v „Zmluve“, vznikne poskytovateľovi právo na 
okamžité odstúpenie od „Zmluvy“ za podmienok daných Obchodným zákonníkom.  Za podstatné 
porušenie dohodnutých záväzkov nadobúdateľa  sa bude považovať najmä porušenie čl. 7 Povinnosti 
nadobúdateľa, čl. 8 Licenčná zmluva a  porušenie ustanovení  „Všeobecných licenčných podmienok 
TOPSET“. Nadobúdateľ bude povinný po doručení písomnej výzvy od poskytovateľa bezodkladne  
odinštalovať všetky nadobudnuté „Programy“ (nadobudnuté do termínu písomnej výzvy, a to aj tie, 
ktorých sa porušenie záväzkov netýkalo), a to  zo všetkých počítačov. „Zmluva“ sa ruší od počiatku  
a nadobúdateľ bude mať povinnosť preukázateľne písomne čestným vyhlásením  oznámiť 
poskytovateľovi, že odinštaloval všetky nadobudnuté „Programy“  a oznámiť  tiež dátum odinštalovania 
programov. Nadobúdateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že neodinštalovanie „Programov“ 
a neoznámenie odinštalovania „Programov“  poskytovateľovi bude považované za porušenie autorských 
práv poskytovateľa. 

 11.4  Odstúpením od „Zmluvy“ podľa ods. 11.3 nezaniká právo poskytovateľa voči nadobúdateľovi na 
zaplatenie vyfaktúrovaných čiastok za plnenie „Zmluvy“, alebo časti „Zmluvy“.   

 11.5  Ak poskytovateľ prejde zo živnostenského podnikania na inú formu podnikania (obchodná spoločnosť 
s.r.o., a.s. a pod.), dohody, záväzky a pohľadávky vyplývajúce zo „Zmluvy“ prejdú bez ďalšieho na 
nástupnícku organizáciu poskytovateľa. Podmienkou bude, že poskytovateľ, alebo jeho nástupca alebo 
zákonný zástupca bude v nástupníckej organizácii majiteľom, konateľom,  spolumajiteľom, členom 
dozorného orgánu, alebo členom predstavenstva.  

 11.6 Ak zmluvné strany uzavrú novú „Zmluvu“, týkajúcu sa poskytnutia „Programov“ podľa znenia predmetu 
„Zmluvy“, platnosť  „Zmluvy“ zanikne okamihom platnosti a účinnosti novej „Zmluvy“.   

   
Článok 12 

 Ostatné  ustanovenia 
 

12.1 „Zmluva“ nadobúda platnosť dňom podpisu  zmluvnými stranami a účinnosť dňa 1. novembra 2012 za 
podmienky, že  v zmysle znenia §47a zákona č.40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších 
predpisov bola predtým zverejnená  aspoň v predchádzajúcom dni na určenom webovom sídle 
nadobúdateľa.  

12.2  Nadobúdateľ písomne (listom, emailom alebo potvrdením v tejto „Zmluve“) oznámi poskytovateľovi  kde 
a kedy zverejnil „Zmluvu“.  

12.3 Zmeny a dodatky k  „Zmluve“ budú uplatnené zásadne  písomne a to dodatkami potvrdenými každou 
zmluvnou stranou. 

12.4 Nároky za škody a vady v predmete plnenia, za škody z  nedodržania záväzkov podľa  „Zmluvy“, pokiaľ 
ich „Zmluva“ neupravuje  sa riadia príslušnými ustanoveniami  Obchodného zákonníka. 
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12.5 Nadobúdateľ prehlasuje, že sa pred uzavretím  „Zmluvy“ podrobne zoznámil s funkciami a možnosťami 
demo  verzií nadobúdaných „Programov“, alebo že mu boli nadobúdané „Programy“ prezentované 
dostatočne na to, aby sa mohol zodpovedne a slobodne rozhodnúť pre nadobudnutie „Programov“ od 
poskytovateľa. Ďalej nadobúdateľ prehlasuje, že  funkcie a možnosti nadobúdaných „Programov“, 
s ktorými mal možnosť sa dostatočne zoznámiť plne vyhovujú použitiu v organizácii, ktorú zastupuje 
a súhlasí s tým, aby nadobudnuté „Programy“ mali  rovnakú alebo lepšiu funkcionalitu, ergonómiu 
a dizajn  ako  tie, s ktorými sa mal možnosť zoznámiť pred ich nadobudnutím.  

12.6 Neoddeliteľnou súčasťou „Zmluvy“ sú „Všeobecné licenčné podmienky TOPSET“ a „Všeobecné obchodné 
podmienky  TOPSET“.  Uzavretím  „Zmluvy“  sa zaväzujú obe zmluvné strany dodržiavať aj „Všeobecné 
licenčné podmienky TOPSET“ a „Všeobecné obchodné podmienky TOPSET“. Výnimkou z tohoto záväzku je 
zmena, rozšírenie, zúženie, modifikovanie príp. nahradenie znenia jednotlivých odstavcov „Všeobecných 
licenčných  podmienok  TOPSET“  ich zmeneným znením v príslušných častiach „Zmluvy“ a jej prípadných 
dodatkov. V takom prípade má znenie „Zmluvy“ a jej dodatkov prioritu pred znením „Všeobecných 
licenčných podmienok  TOPSET“.  

12.7 Ak bude „Zmluva“ dotknutá v dôsledku legislatívnych zmien, zmluvné strany sa zaväzujú, že  bez 
zbytočného odkladu uvedú jej obsah do súladu s novým právnym stavom písomným dodatkom  tak, aby 
nové znenia dotknutých ustanovení „Zmluvy“ boli čo najbližšie zneniu pôvodných ustanovení, alebo 
zmyslu pôvodných ustanovení. 

12.8 V prípade, že sa niektorá časť „Zmluvy“ stane neplatnou bez zavinenia zmluvných strán, zmluvné strany 
súhlasia, že tým nie je dotknutý celý obsah „Zmluvy“. 

12.9  Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o informáciách, ktoré  získali pri realizácii predmetu 
„Zmluvy“, alebo plnení zmluvných podmienok. Žiadne informácie spojené s predmetom „Zmluvy“ (okrem 
informácií nachádzajúcich sa v „Zmluve“) nesmú byť použité na iné účely ako je definované v  „Zmluve“ 
a nesmú byť poskytnuté tretej osobe, a  to ani po prípadnom skončení právneho vzťahu založeného  
„Zmluvou“. Zmluvné strany  vyhlasujú, že sú si  vedomé právnych následkov porušenia tejto povinnosti.  

12.10 Poskytovateľ prehlasuje, že nie je si vedomý, že by  aktuálna verzia „Programov“ obsahovala skryté, 
nedokumentované funkcie, ktoré nie sú uvedené ani v návode, ani v používateľskej príručke, ani v  
„Zmluve“ alebo nie sú uvedené ani vo „Všeobecných licenčných podmienkach TOPSET“, a ktoré by boli 
účelovo a vedome naprogramované s cieľom akýmkoľvek spôsobom znemožniť alebo obmedziť prácu 
s „Programami“, poškodiť alebo modifikovať dáta a  bez vedomia nadobúdateľa  zasielať akékoľvek 
informácie internetom smerom k poskytovateľovi alebo tretej strane.   

12.11 Zmluvné strany prehlasujú, že „Zmluvu“ uzatvorili slobodne, vážne a bez omylu, ich zmluvná voľnosť nie 
je ničím obmedzená, text  „Zmluvy“ si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.   

12.12 „Zmluva“ je vyhotovená vo  dvoch  exemplároch, z ktorých po ich obojstrannom potvrdení si poskytovateľ 
ponechá jedno vyhotovenie  a nadobúdateľ  tiež jedno  vyhotovenie. 

 

Prílohy.:  č.1 Všeobecné licenčné podmienky na počítačové programy TOPSET 
 č.2 Všeobecné obchodné podmienky TOPSET    

   

V Stupave, dňa 27. septembra 2012                                 V  Rovinke, dňa 20. októbra 2012 

                                                       

 

 

    .......................................                                          .........................................  
           Ing. Ján Vlček            JUDr. Milan Bombala 
               majiteľ                                        starosta     
        Za poskytovateľa                                                                            Za nadobúdateľa  
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Potvrdenie  o zverejnení  „Zmluvy“ 
 

 

Potvrdzujem týmto, že  „Zmluva“  č. zt2012-09-27jv1 bola zverejnená v zmysle znenia § 47a zákona č. 40/1964 

Zb. (Občiansky zákonník) dňa 06.11.2012 na webovom sídle nadobúdateľa: 

 

www.obecrovinka.sk. 

                                      

 

                                                  .........................................  
                                                 JUDr. Milan Bombala 
                                            
 
 
 


