
Obec Poproč
y.

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
sp. zn.: OcU-I-464/2019
č. záznamu: 464/2019- 001

Z ápis v spís e
V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa
18.9.2019 na webovom sídle obce Poproč:

/

zmluvu, sp. zn.: OctT-I-464/2019

uzatvorenú: 17.9.2019

účinnúod: 19.9.2019

zmluvné strany:

l./ ObecPoproí
v

Skolská 2, 044 24 Poproč
zastúpená Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou, starostkou obce

a

2., TOPSET Solutions s.r.o.

Hollého 2366/258,900 31 Stupava
zastúpená Ing. Jánom Vlčekom, konateľom

Predmet zmluvy:

poskytovanie autorizovaného prístupu na server portálu www.cintoriny.sk

VPoproči, dňa 18.9.2019

Eva Bedcová

zamestnanec obce poverený zverejňovaním
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\ ^^^^í^^^ ^ ICENCNÄ ZMLUVA
 

ť>to**m^

^ríiohy, ťybmvH/a: 7 na
du. ^J-fOH^^i> - ttt

žverejňovanie cintorínov na portáli www.cintoriny.sk

^ľf Íe.u/f^^ ^ zm^sfLZ3kona /č 5.13/1^91 zb.'. (obchodny zákonník) vznení neskorších predpisov,
^ S^^ ^=ffi"^Ä.t2t-^^- ^z.^;
M^^,'^nei^y^n^Wtyc. 18/1996 Z... ocenácl, ^nenines^p^sa.
a zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon.

Y<

číslo zmluvy poskytovateľa : tz2019-09-llvs2
asto zmfuvy nadobúdateľa: Ô^.(.~:...Í^/W^̂

/
v

Článokl
Zmluvné strany

Poskytovateľ

/

Organizácia TOPSET Solutíons s.r.o.
Adresa Hollého 2366/25B, 900 31 STUPAVA

Vzastúpení štatutárny zástupca : Ing. Ján Vlček, konateľ
/

obchodné záležitosti: Ing. Rastislav Vlček, konateľ
Bank. spoj. Slovenská sporiteľňa a.s., Bratislava

IBAN: SK64 0900 0000 0050 3590 7887w

ZČO 46919805
v

DIC 2023645162
^

IČDPH SK2023645162
tel. 02/65935 798 - Topset Solutions s.r.o.

02/65459 256-Ing.JánVIČek
02/65459 251 - Ing. Rastíslav Vlček

email Ing. Ján Vlček - vlcek@topset.sk
Ing. Rastislav Vlček - obchod@topset.sk

(ďalej len ako "Poskytovateľ)

Nadobúdateľ

Organizácia Obec Poproč
vAdresa ^.^^^^^.r^^^L/ch ^^^^'i^lt^^^i^^^>j?i^^^! V.Vzastúpení štatutárny zástupca: Iveta Komorová Hiľovská/ starostka

/

Bank. spoj. banka:
IBAN

v

IČO 00324639
^

DIC 2020746189
v

ICDPH

(ďalej len ako "Nadobúdateľ")
y*^Clánok2

Predmet zmfuvy

^t^Tl^aJ^l{C^^^T^u^?^^!c?/^!uv^.aJeJ.p^m^^^
ad^°/ !S^^ z^^h) ^Íl-^Sl^! ťr<0^7Íľľí,T^2,-!ľ,!^!y k^le-neílic^nd a.pou ^
diela (ďafej }en ako ^Licenda"), ktorej obsahom je poskytovanie autorízovaného pnstupu na ftp ser^er portáfu
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www.dntoriny.sk na dohodnuté obdobie a poskytovanie možností zverejňovať zo strany Poskytovateľa
(majiteľa výhradných autorských práv kportáfu - nositeľa práv) zevidenčného programu GI5 WmCTTY
QntorírP TOPSET (ďafej fen ako ^Program") vspráve Nadobúdateľa akŕuáfne databázové údaje, aktuáfne
grafícké déta (fotografíe) z karíet hrobových miest a aktuálne d/gitáfne mapy dntorínov s hrobovými miestami
na internetovom portáli www.antonny.sk Nadobúdateľovi (icenôiých práv z tejto Zmluvy. Ftp server portálu
bude Nadobúdateľovi pnstupný na základe prídeleného identíffkačného kódu, príhfasovadeho mena a hesia.
Poskytovateľ 'sa zaväzuje:

2.1 Udeliť Nadobúdateľovi Licenciu od termínu uzavretia Zmluvy na dohqdnuté obdobie za odmenu -
.t

paušálny licenčný poplatok (ďalej len ako "Poplatok") podľa Zmluvy a tiež v zmysle znenia Všeobecných
licenčných podmienok spoločnosti TOPSET Solutions s.r.o. (ďalej len ako "Všeobecné licenčné
podmienkyn) a Všeobecných obchodných podmienok spoločností TOPSET Solutions s.r.o. (ďalej len ako
"Všeobecné obchodné podmienky"),

2.2 Poskytnúť Nadobúdateľovi v zmysle udelenej Licencie a v zmysle znenia Zmluvy autorizovaný prístup
na portál www.dntoriny.sk s možnosťou zverejňovať a aktualizovať databázové údaje a grafícké dáta
zo založených kariet hrobov alebo hrobových miest Programu (ako aj prístušné digrtálne mapy
s hrobovými miestami a fotografíe náhrobkov hrobových miest) zo všetkých cintorínov v správe
Nadobúdateľa.

Počet všetkých založených kariet hrobov alebo hrobových miest vdatabáze Programu ku dňu.

uzatvorenia Zmluvy ................................................................................................. 1267 kan'et

Počet všetkých hrobových miest v digitálnych mapách cintorínov v grafickej časti Programu ku dňu.

uzatvorenia Zmluvy...""................................""".."""............................................,.,.1208 hr.
miest

Poplatok za poskytnutú Licenciu bude stanovený na základe počtu všetkých založených kariet hrobov.

alebo hrobových miest vo všetkých cintorínoch v Programe, alebo počtu všetkych zakreslených
hrobových miest v digitálnych mapách cintorínov v Programe v rozhodujúcom období podľa znenia
Zmluvy, a to podľa toho ktorý počet je vyšší. V ďalšom texte sa budú potom označovať karty hrobov
alebo hrobových miest alebo zakreslené hrobové miesta podľa znenia tohto bodu ako "Objekt/'.

Pozn.1: V Zm/uve 53 za hrobové miesto považuje objekf, ktoiy pozostáva zjedného, alebo viacerých hrobov umiestnených
nadsebpu,alebovedľaseba. V Progrsme možno v databázovej častí zatožiť samostatnú kartu Ďuďprehmbovémiesto
pozostávajúcezjedného alebo viacerých hrobov, alebo zatosť samostatnú kartu pre každý hrob z hrobového miesta.

Pozn.2: Vďalšfch ľokoch po roku vktorom bofa vystavená /yvá faktúra sa bude pre účeiy fäktúrovania zísťovať skufoôiy
aktuälny počet Objektov priamo z porta/u www.antofiny.sk

2.3 Na portáli www.cintoriny.sk sa budú podľa tejto Zmluvy, ako aj na základe povoleného autorizovaného
prístupu a aj rozhodnutia Nadobúdateľa (zverejniť a aktualizovať "ofF line" vyvolanou akciou z
Programu) zverejňovať nasledujúce popisné údaje z kariet hrobov alebo h'robových miest Programu:

a) všeobecné údaje z karty hrobu alebo hrobového miesta zo záložky "Hrob":
číslo/ rozmery/ špecifíkácía/ typ.

dátum uloženia posledného zomrelého.

ostatnf zomrelí/ urny
chránený a vojnový hrob.

predchádzajúce číslo hrobu
posledná aktualizácia dát.

zemepisné súradnice hrobového miesta.

b) špecifícké údaje z karty hrobu alebo hrobového miesta zo záložky "Hrob" o nájomcovi/ platbách
a nájomnej zmluve:

nájom zaplatený do1
zmluva platná do1
dátum uzavretia zmluvy1
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2.11 Ríadiť sa pri používaní portálu www.cintoriny.sk touto Zmluvou, Všeobecnými licenČnými podmienkami tl

a Všeobecnými obchodnými podmienkami.

2.12 Prijaťod Poskytovateľa poskytnutú Licendu na špecífíkované použitie portálu www.cintoriny.sk po splnení
nasledujúcich podmienok 20 strany Poskytovateľa:

zriadení autorizovaného pn'stupu na ftp server portálu www.cintoriny.sk.

oznámení identifíkačných údajov pre prihlásenie na ftp server portálu www.cintoriny.sk.

sprevádzkovaní relevantných funkcií portálu.

2.13 Zaplatiť Poskytovaterovi za poskytnutú Lícenciu dohodnutý Poplatok podľa Zmluvy.

y /
Článok3

Termíny a spôsob plnenfa

3.1 Poskytovateľ umožní Nadobúdateľovi do siedmich pracovných dníod nadobudnutia platnosti a účinnosti
Zmluvy a doručenia Zmfuvy začať zverejňovať v zmysle udelenej Ucencie aktuálne údaje z Programu na
portáli www.cintoriny.sk poskytnutím autorizovaného prístupu (ak už nebol predtým poskytnutý na
základe inej zmluvy afebo dohody) na ftp server pórtálu www.cintoriny.sk písomným oznámením
(emailom) identifíkaäiých údajov pre prihlásenie na ftp sen/er portálu www.cintoriny.sk a zaslaním
pfsomného návodu na zriadenie prístupu. Prihfasovacie údaje sú identífíkačný kód (ID), prihfasovacie
meno a prihlasovacie heslo do Programu. Poskytovateľ predtým zriadi na portáli a ftp serveri aj všetky
ostatné interné prístupy a nastavenia (ak už neboli predtým zriadené na základe inej zmluvy alebo
dohody) tak, aby boli k dispozídi Nadobúdateľovi vŠetky funkcie v zmysle znenia čl.2 Predmet Zmluvy po
dobu platnosti Zmluvy.

3.2 Poskytovater po zriadení vlastných interných prístupov a nastavení zašle (ak už nebol predtým zaslaný)
Nadobúdateľovi potvrdzujúd email.

3.3 Poskytovateľ bude Nadobúdateľovi na požiadanie poskytovať po dobu platnosti Zmluvy bezplatné
telefonické konzuftácie týkajúce sa aktualizovaných dát, príp. aj vzdialený prístup na počítač. Hlasové
spoj'enie po dohode termínu pripojenia cez vzdialený prístup a cez vyhradenú pevnú linku hradí
Poskytovateľ.

3.4 Posplnení záväzkov vyplývajúcich zods.3.1a3.2 Zmluvy má Poskytovateľ v dohodnutom zmluvnom
termíne nárok na vystavenie faktúry na PoplatokajehozaplatenieNadobúdateľom.
Pozn.1: Formuláde >ak už neboff predtým zverejnené (zriadené, poskytnuté...) na základe inej zmfuvy alebo dohody" alebo >ak

už nebol predtým zaslaný" sú uvedené pre pnpady pmdchádzajúceho zverejnenia bez časového obmedzenfa napr.
/v rámd poskytnutía pn'stupu na skúšku.

v /
Cfánok4

Odmena za poskytnutú Licenciu

Odmena za poskytnutú Licenciu (v texte tejto Zmluvy ako "Poplatok") je stanovená z počtu Objektov
defínovaných v ods. 2.2 a jednotkového poplatku (ďalej len ako "Jednotkový poplatok"), definovaného v ods.
4.1.

4.1 Poplatok na rok 2019

Poplatok za poskytnutú Licenciu za obdobie od termínu uzavretia Zmluvy do konca roka bude
stanovený alikvótne ako súčin počtu všetkých Objektov ku dňu uzavretia Zmluvy, jednej dvanástiny
jednotkového poplatku a počtu zostávajúcich celých kalendárnych mesiacov od uzavretia Zmluvy do
konca aktuálneho roka.

Poplatok na rok 2019:
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4.4 Poskytovateľ si vyhradzuje právo a Nadobúdateľ s tým súhlasí/ že Poskytovateľ môže vyhlásiť termínovo
a územne obmedzené akcie/ ktorých súčasťou môže byť Jednotkový poplatok aj v inej výŠke ako je
uvedený v Zmluve.

v /
Clánok5

P/atobné podmienky

5.1 Právo Poskytovateľa vyhotoviť prvú faktúru na Poplatok vroku udelenia Licencie a uzavretia Zmluvy
/ v

svýškou podľa ods. 4.1 Zmluvy vznikne po udelení Licencíe a splnení zmluvných povinností
Poskytovateľa v zmysle znenia ods. 3.1, 3.2. čl. 3 Termíny a spôsob plnenia:

5.2 V ďalších rokoch bude Poskytovateľ faktúrovať dohodnutý Poplatok za obdobie celého kalendárneho
roka vo výške a podľa znenía ods. 4.2, 4.3 a to spravidla v januári, najneskoršie však v prvom polroku
aktuálneho roka.

5.3 Faktúrovaný Poplatok zaplatí Nadobúdateľ platobným príkazom v termíne uvedenom vo faktúre v pol.
"Termín úhrady".

5.4 Nedodrianie termínu úhrady faktúrovanej ceny Nadobúdateľom oprávňuj'e Poskytovateľa na vyúäovanie
z omeškania vo výške 0,05 % z faktúrovanej ceny za každý kalendárny deň omeškanía.

v

Článok 6
Povinností Poskytovateľa

Postytovateľje povinný:

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

6.2 Počas doby platnosti Zmluvy priebežne aktualizovať a udržiavať funkcie a možnosti portálu
www.cintoriny.sk tak/ aby spfňal podmienky pre správnu činnosť/ vyplývajúce zo Zmluvy. Poskytovateľ
bude tiež podľa vlastného uváženia s prihliadnutím na predpokladané potreby v budúcnosti
zabezpečovať primeranú rýchlosť odozvy a dostupnosť portálu.

6.3 Prostrednídvom internetového providera portálu www.cintoriny.sk vo zvýŠenej miere kontrolovať
dostupnosť portálu/ jeho vyťaženie a rýchlosť odozvy v obdobiach/ kedy je štatistícky zaznamenávaná
najväčšia návštevnosť portálu.

v_ /
ČSánok?

Povinnosti Naäobúdateľa

Nadobúdateľje povinný:

7.1 PoČas doby platnosti Zmluvy dodrziavať vecné a termínové podmienky dohodnuté v Zmluve.

7.2 Infomnácie, kódy a prístupové heslá ktoré sú predmetom Zmluvy používať len pre vlastné účely,
zabezpečiť ich ochranu pred použitím nepovolanými osobami a dodržiavať ustanovenia Všeobecných
obchodných podmienok a Všeobecných licenČných podmienok.

7.3 Predmet Zmluvy poskytnutý v súlade s touto Zmluvou prevziať a zaplatiť Poskytovaterovi zmluvnú
cenu v dohodnutej výške a termíne.

\ŕ

Článok 8
Spôsob použftía predmetu Zmluvy (Diela)

8.1 Nadobúdateľ Licencie na použitie diela - portálu www.cintoriny.sk nemôže v zmysle znenía § 89 ods.l
Autorského zákona (ďalej len ako "AZ" alebo "Autorský zákonw) používať dielo v rozpore s bežným
využitím diela a nesmie neprimerane zasahovaťdo 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 díela a tiež
v zmysle znenia Všeobecných licenčných podmienok.
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v f
Ciánok9

Rozsah Licencie

9.1 Poskytovateľ udeľuje v zmysle znenia §67 ods.l AZ Nadobúdateľovi Licenciu na použítie predmetu
Zmluvy v neobmedzenom rozsahu čo sa týka poäu zverejňovaných cintorínov. Poskytovateľ udeľuje
Nadobúdateľovi v zmysle znenia § 68 AZ Licenciu na použitíe predmetu Zmluvy na dobu platnosti
Zmluvy za podmienky dodržiavania Všeobecných licenčných podmienok.

v

ČlánoklO
Výhradnosť Licencie

10.1 Poskytovateľ udeľuje v zmysle znenia § 70 ods.l AZ Nadobúdateľovi nevýhradnú Licenciu na použitie
diela.

f

Čláiíokll
Nakíadanies Licenciou

11.1 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 Licendu na
dielo zmluvou postúpiť na tretíu osobu len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa.
Nadobúdater je povinný vopred informovať Poskytovateľa o osobe budúceho postupníka a o úmysle
postúpiť na neho Licenciu. Zánikom organizáde Nadobúdateľa/ ktorej bola udelená Licencia, prechádzajú
v zmysle znenia § 71 ods.l AZ práva a povinností z Licenčnej zmluvy na jej právneho nástupcu.

v.

ČfánokS.2
Záruajé podmienky

12.1 Na predmet Licencie a relevantnú časť Programu tak ako boli dodané a zdokumentované poskytuje
Poskytovateľ záruku 24 mesiacov od dátumu dodania a zaplatenia faktúry. V tejto lehote na vlastné
náklady odstráni prípadné nedostatky reklamované Nadobúdaterom. Konkrétne záručné podmienky sú
uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach 3 vo Všeobecných licenčných podmienkach.

y

Článokl3
Autorské práva, výhrada vfastníctva autorských práy

13.1 Na portál www.cintoriny.sk podľa tejto Zmluvy má Poskytovateľ výhradné majetkové autorské práva
v zmysle znenia Všeobecných licenčných podmienok. Nadobúdateľ získa všetky dohodnuté licenčné práva
na použitíe portálu www.cintoriny.sk podľa znenia Zmluvy až po uzavretf Zmluvy, riadnom a úplnom
zaplatení celého faktúrovaného Poplatku v dohodnutom termíne a riadnom plnení podmienok Zmluvy. Ak
bude Nadobúdateľ meškať so zaplatením dohodnutej čiastky s termínom splatnosti uvedenom vo
fäktúre/ stratí až do úplného zaplatenia celej pohľadávky licenčné práva na používanie portálu
www.cintoriny.sk a Poskytovateľ pouzije technologické prostriedky na zablokovanie zverejňovania na
portáli. Nadobúdateľ vyhlasuje, že s uvedenými technologickými opatreniamí súhlasí a bude ich
akceptovať.

13.2 Poskytovateľ vlastní výhradné majetkové autorské práva podľa znenia § 20 Autorského zákona na portál
www.cintoriny.sk naďalej aj po riadnom zaplatení Poplatku. Nadobúdateľ je povinný pri každom
verejnom prezentovaní portálu uviesť portál ako dieio, na ktoré má výhradné autorské práva
Poskytovateľ.

13.3 Nadobúdateľ vyhlasuje/ že dáva Poskytovateľovi súhlas na použitíe, extrakciu a reutilizádu celých
obsahov Zmluvou dotknutých aktuálnych databáz z jeho Programu a ich kvalitatívne a kvantitatívne

y

podstatných a nepodstatných častí pre účely zverejňovania na portáli. Ďaiej Nadobúdateľ vyhlasuje, že
vykonáva majetkové práva autorov k zamestnaneckému dielu - relevantným databázam a vyhlasuje tiež,
že nebudú vykonaním diela Poskytovateľom podľa Zmluvy porušené Nadobúdateľove autorské práva, ani
osobnostné práva autora/ov k zamestnaneckému dielu, resp. že tieto sú vysporiadané. Predchádzajúce
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vyhlásenia vtomto odstavci neplatia v prípade, že autorom ^levantnych databáz je Poskytovatel-
a Nadobúdateľ ich kvantitatívne a kvalítatívne nezmenil.

Na^í'^^ iá^^a^^a^^^.mo^í^'^aspôsi^^ ^^°mt^le'K^^^^}vytvorí nový, kvalitatívne a kvantitatlvne,Podstat"yprlnos do,p^d^
SSS'^-SSSÄ^S?,"

iŕ>/
Článok 14

Platnosťa zánik Zmluvy

14.1 Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.
14.2 Zmluvné strany môžu ukončiť platnosť zmluvy obojstrannou písomnou dohodou.
<.3 Ka^ zo Z.uvnyc. st-e.p^^^^^^^^^^^^

ieh"otou~ku-koncu'kalendárneho roka; t.j. písomná vy.P°v"l-musl^,dorucena,d_ruhlzmluwei^
najneskôŕvtermínedo30.novembra aktuálneho roka avýpovedná lehota uplynie dňa 31. decembra
aktuálneho roka.

14.4 Ak Nadobúdateľ písomne nevypovie Zmtuvu v termíne podľa predchádzajúceho odstavca/ poskytovanie
licencie sa automatícky predlžuje na ďalšÍ kalendámy rok

14.5 Nadobúdatď súhlasí stým, že nie je možné pocas Plat"°sti^Zmluvy_prerušiť_na _uroté_^obdoMe
poskyto^anie Licende "a'Predmet zmluvy a nezaplatiť za totoobdobie Poplatok. Takéto konanie bude
považované zo strany Nadobúdateľa za podstatné porušenie Zmluvy.

/

14.6 Ak niektorá zo Zmluvných strán podstetne porusí Zmluvu, vzniká druhej ^ ZmluvneJ strane_prävo na
^"sf"^ÍÍ^-^^.".-^,^A^Kn>erin^^^^:^irw^^^^il^ctz'^^^l!^r^r^I^l^r^Í^^^ulu^^^'Í^1^1 °^ZmTu'vy'tátoZmluva zaniká' dňom doručenia písomného odstúpenia od Zmluvy druhej Zmluvnej
a) Za podstatné porušenie Zmluvy Nadobúdateľom sa bude považovať:

. omeškanie zaplatenia faktúrovanej sumy za Poplatok dlhšie ako 30 dní od termínu spfatností
uvedenom vo faktúre

. porušenie akýchkorvek licenčných práv a autorských práv Poskiŕtovateľa Cdefínovanych vtqto
-,".v"-*h_'te"iŕh ď=MLS;:>S ^SS^ 32
ap^e a^^ p^ -vaz^o^e^c, ^s^e^ ^ v /

koc^ne poskytnutych .formáaí, .kódov a prístupc^h_ hesie,^^^ ni^^
^'^-Ľ^^S^^.-S^'"'""'"'s

Nadobúdateľovi podľa tejto Zmluvy, a to so zreteľom na jej obsah a účel.
b) Za podstatné porušenie Zmluvy Poskytovateľom sa bude považovať:

nefunkčnosť portálu www.cintoriny.5k a/aleboprogramu zavine^a, f^s5Íntlr^ ^^
'-^"&B.t<.m-,-sďl...'^s -" N"l°t""!r"Brtc"
s portálom a zverejňovanie údajov/ fotografíí a digitálnych máp

14.7 Zmluvné strany sa odchylne od § 351 Obchodného zákonníka dohodli na nasledovnom:
Zmluvné strany si ponechajú plnenia, ktoré si poskytli do úánnosti odstúpenia od Zmluvy..

íneÍr^daep^zt"aľ^da P^^ua^ľa3e^^ zpÍn^u^I^a^n'z ^eddem^ud^l^da ^ľn'i'^nutSZ
vykonané alebo poskytnuté Poskytovateľom do úännosti odstúpenia od Zmluvy /

. Odstúpením Poskytovatera od Zmluvy nezaniká právo Poskytovateľ^ voci_ Na^obúdaSľovL^
"atenie- vyfakt^nych ciastok za plnenie ^luvy, ktoré (p.en.e) _b.o "adn^o^c^za

^ate^ ^^^^^^ N^ktanlSp^r^
Nadobúdateľovi na~zaplatenie všetkych vyfaktúrovaných čiastok po odstúpeni Poskytovateľa od
Zmluvyza'plnenia Zmluvy, ktoré (plnenia) neboli do účinnost. odstúpenia od Zmluvy vyfaktúrované
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ale na strane Poskytovateľa vznikli, a boli vykonané alebo poskytnuté pred úännosťou odstúpenia
Poskytovateľa od Zmluvy.

Ak od Zmluvy odstúpi Nadobúdateľ, stanú sa všetky jeho fínančné záväzky voči Poskytovateľovi
okamžite splatné. Nadobúdateľ bude povinný uhradiť Poskytovateľoví aj čiastky vyfaktúrované poR

odstúpení od Zmluvy za plnenia vzniknuté/ vykonané alebo poskytnuté do odstúpenia Zmluvy
Nadobúdateľom ihneď a v plnom rozsahu v zmysle podmienok dohodnutých v čl.4 Odmena za

v

poskytnutú Licenciu a čl.5 Platobné podmienky. Ďalej bude Nadobúdateľ povínný uhradiť
Poskytovateľovi aj všetky preukázateľné náklady a škody, ktoré vznikti Poskytovateľovj v súvislosti s
plnením Zmluvy/ a to od nadobudnutía platnosti a úännosti Zmluvy až do úännosti odstúpenia od
Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody Poskytovateľa a ani nárokov
Poskytovateľa vyplývajúcích z porušenia Zmluvy Nadobúdateľom vzniknutých do zániku Zmluvy
odstúpením.

14.9 Nadobúdateľ berie na vedomie a súhlasí s tým/ aby aj po skončení platností Zmluvy, a to akoukoľvek
formou zosteli na portáli www.cintoriny.sk naďalej zverejnené posledné údaje podľa ods. 2.3 písm. a),c),
ako aj digitálne mapy a fotografie náhrobkov/ zverejnené pred skončením platností Zmluvy. Nadobúdateľ
vyhlasuje, že nebudú tým porušené jeho autorské práva na databázy údajov, fotografíí a digitálne mapy
a že ich poskytuje Poskytovateľovi na portát bezplatne na neobmedzenú dobu na zverejnenie ako službu
určenú občanom obce a verejnosti.

14.10 Zmluva zaniká dňom zániku jednej zo Zmluvných strán, ibaže by práva a povinnosti vyplývajúce 20
Zmluvy prešli na právneho nástupcu.

14.11 Ak Zmluvné strany uzavrú novú Licenčnú zmluvu, týkajúcu sa zverejňovania popisných a grafíckých dát na
portáli www.cintoriny.sk a autorizovaného prístupu na portál podľa znenia predmetu Zmluvy/ táto
Zmluva zaniká okamihom nadobudnutia platnosti a účinností novej zmluvy.

v. /
Clánok 15

Ostatné ustanovenia

15.1 Zmluva nadobúda platnosť a účínnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami svýnimkou, ak zákon
ustanovuje pre Nadobúdateľa povinné zverejnenie Zmluvy. Potom je Zmluva účinná dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia na určenom webovom sídle Nadobúdateľa v zmysle znenia § 47 a) ods.l zákona
č. 40/1964 Zb. (ObČiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

15.2 Nadobúdateľ (ak sa ho týka povinné zverejňovanie) písomne (listom, emailom alebo potvrdením na konci
Zmluvy) oznámi Poskytovateľovi termín, kde a kedy zverejnil Zmluvu.

15.3 Zmeny a dodatky ku Zmluve budú uplatnené zásadne písomne a to dodatkami potvrdenými každou
Zmluvnou stranou.

15.4 Nároky za škody a vady v predmete plnenia/ za Škody z nedodrzania záväzkov podľa Zmluvy/ pokiaľ ich
Zmluva neupravuje sa riadia príslušnými ustanoveniamí Obchodného zákonníka.

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

15.6 V prípade/ že sa niektorá časť Zmluvy stane neplatnou bez zavinenia Zmluvných strán, Zmluvné strany
súhlasia, že tým nie je dotknutý celý obsah Zmluvy.

15.7 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o informáciách/ ktoré zÍskali pri realizácii predmetu
Zmluvy/ alebo plnení zmluvných podmienok. Žiadne informácie spojené s predmetom Zmluvy nesmú byť
použité na iné účely ako je defínované v Zmluve a nesmú byť poskytnuté tretej osobe. A to ani po
skonČení právneho vzťahu založeného Zmluvou. Zmluvné strany vyhlasujú/ že sú si vedomé prävnych
následkov porušenia tejto povinností.
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15.8 Poskytovateľ vyhlasuje a Nadobúdateľ s tým súhlasí/ že v žiadnom prípade nie je Poskytovateľ
zodpovedný za obsah Nadobúdateľom zverejnených dát a údajov na portáli www.cjntoriny.sk a ani dáta
a údaje pred zverejnením Poskytovateľ nebude kontrolovať z hľadíska vecnej a gramatickej správnosti.
Poskytovateľ poskytuje možnosť zverejniť dáta a údaje tak/ ako je uvedené v predmete Zmluvyn a tak/
ako sú uložené v aktuálnom Programe u Nadobúdateľa. Pri spracovaní a následnom zverejňovaní môžu
vzniknúť posuny alebo výpadky dát prípadne chyby diakritiky/ ktoré sa môžu prejaviť pri použití
níektorých/ hlavne najnovších internetových prehfiadačov. Prípadné chyby Poskytovateľ odstráni

< v

v primeranom case.

15.9 Poskytovateľ vyhlasuje/ že níe je si vedomý/ že by aktuálna verzia Programu a staršie verzie alebo
aktuálna verzia internetového portálu www.cintorjny.sk obsahovali skryté, nedokumentované funkcie/
ktoré nie sú uvedené ani v návode, ani v používateľskej príručke/ ani v Zmluve alebo nie sú uvedené ani
vo Všeobecných Hcenčných podmienkach, a ktoré by boli úČelovo a vedome naprogramované s cieľom
akýmkoľvek spôsobom znemožniť alebo obmedziť prácu s programami/ poškodiť alebo modifíkovať dáta.
Výnimkou z tohoto vyhlásenia sú niektoré infbrmáde, ktoré si môže Poskytovateľ pre svoje účely nechať
zaslať z poČítača Nadobúdateľa/ a to štatistické informáde o používaní portálu/ ínformácie o poslednej
nainštalovanej verzii Programu/ informácie o počte nainštalovaných programov a špecifícké
informácie identifíkujúce počítač/ na ktorom sú nainštalované programy. Poskytovater vyhlasuje/ že takto
získané informácie použije len prc účely skvalitňovanía predmetu Zmluvy/ Programov a poskytovaných
služieb a v ziadnom prípade ich neposkytne žiadnej tretej strane. Nadobúdateľ vyhlasuje, že s uvedeným
súhlasí.

15.10 Uzavretím tejto Zmluvy sa zaväzujú obe Zmluvné strany dodržiavať aj Všeobecné licenčné podmienky
a Všeobecné obchodné podmienky vo verzii 16.1, vydané 18. januára 2016, ktoré sú zverejnené na
internetovej stránke Poskytovateľa www.topset.sk.
Výnimkou ztohoto záväzku je zmena, rozšírenie/ zúženie, modifíkovanie príp. nahradenie znenia
jednotíivých odstavcov Všeobecných licenčných podmienok a Všeobecných obchodných podmienok ich
zmeneným znením v príslušných častíach Zmluvy a jej prípadných dodatkov. V takom prípade má znenie
Zmluvy a dodatkov prioritu pred znením Všeobecných licenčných podmienok a Všeobecných obchodných
podmienok.

Nadobúdateľ vyhlasuje/ že sa pred uzavretím tejto Zmluvy riadne oboznámil so Všeobecnými licenČnými
podmienkami a Všeobecnými obchodnými podmienkami vo vyŠšie uvedenej verzii a súhlasí s ich znením.

15.11 Zmluvné strany vyhtasujú/ 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 ho podpisujú.

15.12 Zmluva je vyhotovená vo dvoch exemplároch, z ktorých po ich obojstrannom potvrdení si Poskytovateľ
ponechá jedno vyhotovenie a Nadobúdateľ tiež jedno vyhotovenie.

V Stupave/ dňa 11.09.2019 V Poproči, dňa.4L.ťL.?TP.a

/
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Ing. Ján Vlček 'JVeta Komorová Híľovská
konateľ starostka

2a Poskytovateľa Za Nadobúdatera/
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