
Obec Poproč
y

Obecnv úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Pooroč
F

sp. zn. OcU-I-27/2020

č. záznamu: 27/2020

Zápis v spise
V súlade s ust. § 5.a ods. 5 zák. Č. 211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode infonnácií) v znení neskorších predpisov som
ako poverený zamestnanec obce PoproČ zverejnila dňa 27.1.2020 na webovora sídle obce
Poproč:

r_

Zmluvu, sp. Zn. OcÚ-I-27/2020, č. záznamu: 27/2020

uzavretú: 27.1.2020

účinnúod: 28.1.2020

zmluvné strany:

1.) Obec Poproč
y

Skolská 2

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

2.) ArchÍvovanie SK s.r.o.
Sobotské nám. 45

058 01 Poprad
zastúpená konateľom spoločnosti, Ing. VÍliamom Kocúnom

Predmet zmluvy: - obmedzená, neprenosná a nevýhradná licencia na používanie
služby " Elektomická registratúma kniha ".

VPoproči, 27.1.2020

Lucia Molnárová

zamestnanec poverený zverejňovaním
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Liccnčná zmluva 20200104

Uzavretá v súlade s ustaaovením § 69 anasl. Zákona č. 185/2015 Z. z. vznení neskorších
predpisov (Autorský zákon) medzi poskytovateľom - Archivovanie SK s.r.o., Sobotské nám.
46, 058 01 Poprad, IČO: 36444154, zapisaný vObchodnom registri Okresného súdu
Prešov, Oddiel: Sro, vložka Číslo 10102/P, (ďalej len "Poskytovateľ") a Nadobúdateľom.

Nadobúdateľ:

Obchodné meno/názov: Obec Poproč
Sídlo: Skokká2,04424Poproč
Statutámyorgán: Ing. Iveta Komorová Hiľovská
ICO: 00324639 DIČ: 12020746189 IČĎPH:
Email: starosta@poproc.sk Telefón: 0554668171

Pľedmel /miluvy

Obmedzená, neprenosná a nevýhradná licencia na používanie služby "Elektronická
registratúma kniha".
Početužívaterov: Meno Priezvisko Prihlasovacie meno (email)
UžfvateľČ.l: Ing. Iveta Komorová Hiľovská starosta@poprac.sk
Uživaterč.2:

Užívateľc.3:

Tľvamcliccncic

Od: 1.4.2020 Na dobu neurčitú.

Platobnc pocimicnky
Bez DPH mesačne za každý aj začatý mesiac

Licenčný poplatok:   15,- využívania služby. K cene bude pripočítané DPH
podľa plataých predpisov.

LicenČnó poctmicnky

Táto_zmluva_sa riadi platnými VŠeobecnými licenčnými podmieukamÍ spolocnosti
Archivovanie SK s.r.o. (ďalej len "Licenčné podmienky"), ktoré sa zmluvné strany zaväzujú
dodržiavať, a sú neoddeliternou súéasťou tejto zmluvy. Nadobúdateľ zároveň svojím
podpisom potvrdzuje prevzatie Licenčných podmienok. Ak nie je vLicenčnej zmluve
dohodnuté inak, platia ustanovenia LicenČných podnúenok.
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VPo^edna27.01.2020 VPoprocidna27.01.2020
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Ing. Viliam Koctm Ing. Iveta Komorová Hiľovská /f

Archivovanie SK s.r.o. Obec Poproc
Konateľ spoločnosti Starostka obce
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Všeobecné licenčné podmienky
.V

Článok I.
Preambula

1. Tieto Všeobecné licenčné podmienky (ďalej ako "Licenčné podmienky") spoločnosti Archivovanie SK s.r.o,
v

ICO 36444 154, so sídlom Sobotské nám. 46, 058 01 Poprad, zapísanej v Obchodnom registri Okresného
súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 10102/P (ďalej ako "Archivovanie SK" alebo ,/Poskytovateť") sa riadia a
vykladajú príslušnými ustanoveniami zákona c 185/2015 Z.z. Autorský zákon (ďalej ako "Autorský zákon"
alebo "AZ").

2. Licenčné podmienky upravujú zmluvný vzťah (ďalej ako "Licenčná zmluva") medzi Poskytovaterom
internetovej aplikácie "Elektronická registratúrna kniha" a Nadobúdaterom a vzťah medzi Poskytovaterom a
Užívaterom, ktorý prejavil súhlas s podmienkami jej používania a používa služby poskytované
Poskytovateľom.

3. Nadobúdatermi sú fyzické alebo právnické osoby.

4. Predmetom týchto Licenčných podmienok sú práva a povinnosti Poskytovateľa, Nadobúdateľa a Užívateľa
vo vzťahu k Poskytovatefom udelenému súhlasu na používanie (licencii) autorského diela Nadobúdaterovi a
určujújehorozsahaobsah.

5. Samotné Licenčné podmienky sa pokladajú za Licenčnú zmluvu v prípadoch/ ak licendu k autorskému dielu
poskytol Archivovanie SK bez osobitnej Licenčnej zmluvy s odkazom v sprievodných dokumentoch (faktúra,
dodací list, potvrdenie objednávky) na tieto Licenčné podmienky. Licenčné podmienky môžu byťv takomto
prípade priložené v papierovej forme, alebo na webovej stránke Poskytovatera www.archivovanie.sk. Platné
Licenčné zmluvy, platné potvrdenia objednávok alebo akceptované (t.j. zaplatené alebo v stanovenej lehote
nevrátené naspäť) daňové doklady s LÍcenČnýmÍ podmienkami sú Licenčnými zmluvami v zmysle znenia §65
AZ, ktor/mi udeľuje Archivovanie SK Nadobúdateľovi licenciu na použfvanie služby v rozsahu a za odmenu
podľa znenia Licenčných podmienok a/alebo Licenčnej zmluvy. Okamihom prvého použitia sluzby sa má za
to, a Nadobúdateľ s tým vyjadruje súhlas, že Nadobúdateľ akceptoval tieto Licenčné podmienky a súhlasí s
nimivplnomrozsahu.

6. Nadobúdater vyjadrí súhlas (okrem vyjadrenia súhlasu uzatvorením príslušnej zmluvy) so znením týchto
Licenčných podmienok a zaväzuje sa ich dodržiavať aj zaptatením daňového dokladu. Ak Nadobúdater s
Licenčnými podmienkami nesúhlasí, nemá právo používaťslužbu a akýmkorvek spôsobom službu sprístupniť
tretej osobe.

V

Článokll.
Základné ustanovenia

1. Poskytovateľom internetovej aplikácie Elektronická registratúrna kniha je spoločnosť:

Obchodné meno: Archivovanie SK s.r.o.

Sídlo: Sobotské nám. 46,058 01 Poprad/
IČO: 36 444 154.

Zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vl. Č.10104/P

2. Nadobúdateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s Poskytovateľom Licenčnú zmluvu/
predmetom ktorej je udelenie licencie pre užívanie internetovej aplikácie Elektronická registratúrna kniha
pre jedného alebo viac Uži'vaterov.
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3. Užívaterom je každá fyzická osoba, ktorá užíva online apltkáciu Elektronická registratúrna kniha
prostredníctvom svojho užívateľského účtu a súhlasila s podmienkami použivania služby.

4. Službou sú vsetky zariadenia/ nástroje a služby, ktoré sú súčasťou internetovej aplikácie Elektronická
registratúrna kniha a sú poskytované pre Užívateľov prostredníctvom autorizovaného prístupu na server
portálu www.archivovanie.sk a/alebo www.spravaregistratury.sk. Služba spočíva vo vedení registratúrnych
záznamov Nadobúdateľa a detailných informácii o nich.

5. Užívaterským úctom je úČet užívatera, ktorý bol zriadený Poskytovateľom na účely využívania služby.

6. Prihlasovacími údajmi sú údaje, ktoré užívateľ musí zadať pri vstupe do svojho užívateľského účtu
(užívaterské meno, heslo).

7. Obsahom sa rozumejú všetky dáta, ktoré je možné uložiť a ktoré boli vytvorené v súvislosti s využívaním
sluzby.

v

Článok 1)1

Autorské práva

1. Internetová aplikáda Elektronická registratúra kniha (ďalej len "služba") Je v súlade so zäkonom č. 185/2015
Z. z. autorský zákon autorským dielom Poskytovatera/ ktorý k nemu vykonáva všetky majetkové práva
autora.

2. Sluzba je prístupná len registrovaným užívaterom Nadobúdateľa, ktorému bola poskytnutá licencia na
základe LÍcenčnej zmluvy uzatvorenej s Poskytovateľom.

3. Každé použitie diela, najmä vytvorenie rozmnoženiny, jeho verejné rozširovanie, spracovanie, preklad a
adaptácia/ verejné vystavenie, vykonanie alebo prenos/ je bez predchádzajúceho súhlasu autora zakázané.

4. Obsah zverejnený na internetovej stránke www.archivovanie.sk a/alebo www.spravaregistratury.sk
Poskytovaterom spadá pod ochranu Autorského zákona. Obsah Ínternetovej stránkyje vorne prístupný pre
užívaterov, ktorí ho môžu použiťvýhradne na účely používania služby. Každé použitie diela, najmä vytvorenie
rozmnoženiny, jeho verejné rozširovanie/ spracovanie/ preklad a adaptácia, verejné vystavenie, vykonanie
alebo prenos, si vyžaduje súhlas Poskytovatera. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa je
použitie diela na Íné ako vymedzené účely zakázané.

5. Obsah vyhotovený užívaterom pri používaní služby je jeho autorským dielom. Poskytovateľ nenesie za tento
obsah žiadnu zodpovednosť.

ČlanoklV.
Predmet LÍcencneJ zmluvy

1. Poskytovateruderuje Nadobúdaterovi obmedzenú, neprenosnú a nevýhradnú licenciu na používanie služby.

2. SIužbu je možné používať iba na základe licencie udelenej Poskytovateľom za podmienok uvedených v
týchto Licenčných podmienkach a v podmienkach použfvania siužby a v rozsahu zaplatenej licencie.

3. Obsahom udelenej licencie je súhtas Poskytovateľa s použfvanfm diela pre počet Užívaterov/ dohodnutý
v Licenčnej zmluve.
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Článok V.
Trvanie licencie

1. Licenčná zmluva sa uzatvära na dobu neurčitú.

2. Platnosť a úännosť LÍcenčnej Zmluvy je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvnych strán, jednostrannou
písomnou výpoveďou tejto Zmluvy uskutočnenou niektorou zo zmluvných strán bez udania dôvodu alebo
jednostranným odstúpením od tejto Zmluvy uskutočneným niektorou zo zmluvných strán v prípade
porušenia zmluvnej povinnosti druhou zmluvnou stranou vyplývajúcej z LÍcenčnej zmluvy a/alebo Licenčných
Podmienok.

3. Vprípade výpovede je výpovedná lehota dvoj (2) mesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiad/ vktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Výpoveď musí mať
písomnúformu.

4. Licenčná zmluva zaniká zrušením užívaterského účtu, či už zo strany Poskytovatera alebo Nadobúdatera bez
udania dôvodu.

5. Zrušenie užívateľského účtu Nadobúdatera má za následok zrušenie užívaterského účtu každého Užívateľa,
ktorému bolo povolené používanie služby na základe licencie poskytnutej Nadobúdateľovi.

6. Poskytovatersi vyhradzuje právo zrušiť užívateľský účet Nadobúdateľa a Užívateľa najmä v prípade, že:

a. sa Nadobúdaterdostane do omeškania s platením ceny za služby podľa článku VI.
b. Nadobúdater porušuje tieto Licenčné podmienky, podmienky používania, autorský zákon alebo iný

relevantný právny predpis,
c. umožnil používanie služby neoprávnenej osobe,
d. poškodzuje dobré meno Poskytovatera.

7. V prípade, že dôjde k zániku zmluvy zrušením užívateľského účtu, Nadobúdateľ má nárok na vrátenie
alikvotnej' časti zo zaplatenej ceny za služby.

8. V prípade, že dôjde k zrušeniu užívateľského účtu, Poskytovateľ si vyhradzuje právo nenávratne odstrániť
obsah.

ČlánokVI.

Platobné podmienky

1. Uzavretím Licenčnej zmluvy medzi Poskytovateľom a Nadobúdateľom vzníká Nadobúdateľovi povinnosť
platiťlicenčnýpoplatok.

2. Nadobúdateľsa zaväzuje uhrádzať Poskytovateľovi za udelenie Súhlasu podľa tejto Zmluvy licenčný poplatok
vo výške dohodnutej v lícenčnej zmluve a to mesačne za každý aj začatý mesiac využívania služby.

3. Prvú faktúru za udelenie licencie vyhotoví Poskytovater Nadobúdateľovi odo dňa nasledujúceho po dni
zaslania prihlasovacích údajov podľa Článku II. ods. 6. do 31. 12. aktuálneho roka. Splatnosť tejto faktúryje
30 dní.

y

4. Ďalsia faktúra za licenčný poplatok bude vyhotovená vždy na 12 mesiacov dopredu. Poskytovateľ vystaví
zálohovú faktúru za predmet zmluvy najneskôrvdesiaty deň mesiaca, nasledujúcom po poslednom mesiaci
obdobia, za ktorú bola vystavená prechádzajúca faktúra/ a jej splatnosť bude 7 dní. Do 15 dnf po úhrade
zálohovej faktúry vystaví PoskytovaterNadobúdaterovÍ daňový doklad.
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5. V prfpade, že bude Nadobúdaterv omeškanís pfatením faktúry podľa ods. 3 a 4tohto článku/ môže mu byť
účtovaná zmluvná pokuta vo výške 0,5 % z nezaplatenej faktúr/ za každý deň omeškania.

6. Zaplatený licencný poplatok neobsahuje žiadnu zrážkovú daň.

.V

ČlánokVII.

Práva a povinnosti

1. Nadobúdaterje povinný postupovať v súlade s týmito LicenčnýmÍ podmienkami, podmienkami používania
službyaplatnoulegislatívou.

2. Užívateľ je povinný postupovať tak, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do Jeho užívateľského účtu a je
povinný vykonať všetky opatrenia, aby zamedzil úniku prihlasovacích údajov, inak zodpovedá za škodu, tým
spôsobenú Poskytovaterovi.

3. Poskytovateľ sprístupňuje Nadobúdateľovi služby v rozsahu udelenej licende nepretržite online
prostrednfctvom internetovej stránky www.archivovanie.sk a/alebo www.spravaregistratur/.sk.
Nadobúdaterberie na vedomie/ že z dôvodu aktualizáde služieb, opravy, údržby a zásahu vyššej moci, môže
dôjsť k dočasnému prerušeniu poskytovania služby. Poskytovater nezodpovedá za dočasné prerušenie
poskytovania služby ani za prípadnú stratu dát Nadobúdateľa a UžÍvateľa.

V

ČlánokVIII.

Spôsob použitia diela

1. Používať sluzby môže iba osoba, na ktorú sa vzťahuje licencia poskytnutá Nadobúdaterovi, ktorý uzatvoril
Licenčnú zmluvu s Poskytovateľom a zaplatíl licenčný poplatok.

2. Podmienkou používania službyje vytvorenie užívaterského účtu zo strany Poskytovatera.

3. Nadobúdater je povinný pre úspešné vytvorenie užívaterského účtu uviesť meno a priezvisko Užívatera,
a jeho emailovú adresu, ktorá bude zároveň prihlasovacím menom Užívateľa.

4. Užívateľ Je povinný pri používaní služby a v súvislosti s ňou postupovať vsúlade s týmito Licenčnými
podmienkami, podmienkami používania službya platnou legislatívou.

5. Užívater sa zaväzuje, že nebude používať služby spôsobom, ktorý by ohrozoval alebo porušoval práva a
právom chránené záujmy Poskytovatera a tretích osôb.

6. UžÍvater sa zaväzuje nahradiť škodu, ktorá vznikne Poskytovatefovi v súvislosti s uplatnením si nárokov
treťou stranou, v prípade, že táto škoda vznikla na základe používania služby užívaterom v rozpore so
zákonom alebo v súvislosti s tým.

7. Užívateľje povinný postupovať tak, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do jeho užívaterského účtu a je
povinnývykonaťvšetky opatrenia, aby zamedzil úniku prihlasovacích údajov, ínak zodpovedá za škodu tým
spôsobenú PoskytovaterovÍ.

8. Užívateľ berie na vedomie, že Poskytovater nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú používaním služby
alebovsúvislostistým.

9. Poskytovater nenesie zodpovednosť za stratu, zneužitie, zničenie, prípadne Íný zásah do obsahu Užívateľa.
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Článok IX.
Záruka

1. Poskytovaterposkytujeslužbytak, ako"stojía leží". Poskytovaterneposkytuježiadnuzáruku na služby, či už
výslovne uvedené alebo mlčky predpokiadané.

v

ČlánokX.

Ochrana osobnych údajov a iných informácii

1. Poskytovater spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov 3 o zmene a doplnení niektorych zákonov.

2. VŠetky informáde obchodného a technického charakteru získané na zákiade a/alebo v akejkoľvek súvislosti
sLicenčnou zmluvou, sa považujú za dôverné a účastníci LicenČnej zmluvy budú o nich zachovávať
mlčanlivosť, a to i po ukončenf platnosti a účinnosti Licenčnej zmluvy. Nadobúdatera Poskytovatersa ďalej
zaväzujú zabezpeäť zachovávanie mlčanlivosti ohľadne týchto informácií tíež zo strany svojich
zamestnancov.

3. Nadobúdateľ bez výhrad súhlasí s tým, že Poskytovateľ Je oprávnený zbierať informácie získané od
Nadobúdateľa na základe užívania Elektronickej registratúrnej knihy a štatisticky ich vyhodnocovať
avyužívať pre svoju ďalšiu podnikaterskú činnosť a zároveň je oprávnený takto zozbierané informáde
použiť pri svojom marketingu, propagácii ako aj poskytnúť ich svojim obchodným partnerom. Poskytovateľ
vyhlasuje/ že informácie takto zozbierané budú predstavovať len štatisticky agregované čísla.

ČlánokXI.
Záverečné ustanovenia

1. Poskytovater si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeníť, upraviť, pridať alebo zrušiť ktorékoľvek ustanovenie
týchto Licenčných podmienok a podmienok používania. Zmeny alebo úpravy týchto Licencných podmienok a
podmienok používania nadobúdajú platnosť 3 účinnosť okamihom zverejnenia na Ínternetovej stránke
www.archivovanie.sk. Pravidelne sledovať zmeny Licenčných podmienok a podmienok používania
je povinnosťou Nadobúdateľa a UžÍvatera služby.

2. Pokiar niektoré ustanovenie Licenčnej zmluvy a/alebo Licenčných podmienok Je alebo sa stane neplatným
alebo neúčinným, nespôsobuje to nepfatnosť alebo neúännosťcelej LicenČneJ zmluvy.

3. Vzťahy, práva a povinnosti zmluvných strán neupravené Licenčnou zmluvou, Licenčnými podmienkami alebo
podmienkami používania sa riadia ustanoveniami Autorského zákona a iných relevantných právnych
predpisov.

4. Zmluvný vzťah medzi Poskytovaterom a Nadobúdaterom a právny vzťah medzi Poskytovateľom a
Užívateľom, ako aj všetky právne vzťahy s tým súvisiace, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

5. V prípade vzniku sporu Je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.

V Poprade 1. 1. 2019

JUDr.PhDr.LukášKocún

KonateľspoločnostiArchÍvovanieSKs.r.o.
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