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LICENČNÁ ZMLUVA
Uzatvorená

podľa§

65 zákona NR SR č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon v znení neskorších
predpisov (ďalej len ako "Licenčná zmluva" alebo "zmluva")

Autor
· PROROZVOJ, s. r. o.
Zastúpená konateľom spoločnosti Martinom Gregorom
Dostc;>jevského rad 2550/19
811 09 Bratislava
ICO: 50 451 022
DfC: 2120 3643 34
Bankové spojenie: Fio Banka
C. účtu (l BAN}: SK9783300000002401 051860
ďalej

v texte zmluvy len "autor"

Nadobúdateľ

Mesto Prešov
Zastúpené primátorkou mesta Ing. Andreou

Turčanovou

Hlavná 73
080 01 Prešov
Slovenská republika
ICO: 00327646
OIC: 2021225679
Bankové spojenie: UCB, a. s.
C. účtu (IBAN}: SK0511110000006619911008
ďalej v texte zmluvy len "nadobúdater'
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l. Úvodné ustanovenia
1. Práva a záväzky z tejto zmluvy vyplývajú a riadia sa právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Pokým nebude touto zmluvou stanovené inak, zmluva sa riadi ustanoveniami všeobecne platných
predpisov, najmä zákonom NR SR č. 513/1991 Z. z., v znení neskorších predpisov (obchodný
zákonník) a zákonom NR SR č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon, v J?latnom ·znení (ďalej len ako
.Autorský zákon").

ll. Predmet a účel zmluvy
1. Predmetom zmluvy je poskytnutie licencie na používanie softvéru a vstup do webovej aplikácie EPRO, ktorá je dostupná na adrese www.obce-epro.sk, t. j. plný vstup do portálu a možnosť jeho
aktívneho používania a všetkých jeho funkcií, ktoré sú zadefinované v prílohe 2 tejto zmluvy.
2. Portál E-PRO poskytuje možnosti tvorby a správy dvoch plánovacích dokumentov na lokálnej
úrovni:
•
•

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
Komunitný plán sociálnych služieb

3. Účelom tejto zmluvy je umožniť nadobúdaterovi v súlade s ods. 1 tohto čl. používanie softvéru tak,
aby si mohol vytvoriť, spravovať a vyhodnocovať vlastný Program hospodárskeho rozvoja a
sociálneho rozvoja Mesta Prešov a Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Prešov."
4. Autor zároveň uderuje nadobúdaterovi súhlas, aby v rozsahu udelenej licencie umožnil používanie
softvéru aj tretím osobám, ktoré spolupracujú s nadobúdaterom pri tvorbe a správe plánovacích
dokumentov uvedených v ods. 2 a 3 tohto čl., čím sa tieto osoby stanú osobami oprávnenými používať
licenciu a nepríde k porušeniu čl. ll ods. 2 licenčných podmienok."

111. Práva a povinnosti autora
1. Autor sa zaväzuje poskytnúť používaterovi práva na používanie softvéru, t. j. vstup do rozhrania
webovej aplikácie E-PRO do 14 dní od registrácie do užívaterského rozhrania portálu E-PRO.
2. Po podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami udelí autor nadobúdaterovi plný prístup do
užívaterského prostredia portálu E-PRO.
3. Autor poskytuje práva na používanie softvéru v súlade s licenčnými podmienkami, ktoré sú
aplikácie E-PRO, ktoré sú v prílohe tejto zmluvy a ktoré sú dostupné kedykorvek
k nahliadnutiu v užívaterskom účte (Môj účet), pričom v texte licenčných podmienok je nadobúdater
označený ako "používater".
súčasťou

4. Autor sa zaväzuje poskytovať používaterovi technickú a metodickú podporu, ktorá je v súlade
s týmito licenčnými podmienkami.
5. Doba riešenia problémov, ktoré rieši technická a metodická podpora závisí od rozsahu úprav, ktoré
je potrebné vykonať, aby sa zabezpečil správny chod aplikácie. Vyriešenie problému je zabezpečené
do 72 hodín od nahlásenia danej skutočnosti. Nahlásenie je možné vykonať napr. prostredníctvom
mailu na technickapodpora@obce-epro.sk.

6. Metodická podpora a technická podpora sú poskytované

počas

pracovných dní od 07:00-16:00.
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7. Technický problém, ktorý je zavinený vplyvom tretích strán (napr. výpadok servera) nespadá do
možných riešení technickej podpory.
8. Autor zabezpečí doprogramovanie funkcionalít portálu E-PRO v súlade
nadobúdatera, ktoré ale budú spoplatňované na základe samostatnej zmluvy o dielo.

s požiadavkami

9. Doprogramovanie funkcionalít na základe samostatnej zmluvy o dieJo v zmýsle ods. 7 tohto článku
je spoplatnené sumou 35 EUR s DPH l hodina potrebných prác.
10. Dodanie funkcionalít bude dokladované pracovným výkazom, v ktorom budú uvedené vykonané
úkony a odpracovaný pracovný čas.
11. F~:~nkcionality, ktoré nie sú doplnené na základe žiadosti nadobúdatera, ale sú dodávané do
portálu E-PRO z vlastnej vôle autora, sú poskytované bezplatne.

IV. Práva a povinnosti

nadobúdateľa

1. Nadobúdater sa zaväzuje poskytnuté práva na používanie softvéru, prevziať a zaplatiť za ne
dohodnutú cenu, ktorá je definovaná v bode V. Cena a platobné podmienky.
2. Nadobúdater je povinný používať softvér v súlade s platnými licenčnými podmienkami.
3. Obsah, ktorý nadobúdater vloží do užívaterského rozhrania portálu E-PRO je jeho duševným
vlastníctvom. Vložené údaje ostávajú uložené v databáze autora a nebudú ďalej šírené s tretími
stranami.
4. Nadobúdater môže kedykorvek

generovať

výstupy z aplikácie E-PRO vo formáte PDF.

5. Na základe dohody zmluvných strán je objednávater oprávnený
akom to umožňuje užívaterské rozhranie portálu E-PRO.

používať

aplikáciu len v rozsahu, v

6. Na prihlasovanie do aplikácie bude nadobúdater používať výlučne prihlasovacia meno a heslo
udelené automatickým generovaním. Po zmene hesla môže objednávater využívať svoje vlastné
heslo, ktoré si sám zvolil.
7. Nadobúdater nesmie poskytovať svoje prihlasovacia údaje nikomu, kto nie je zamestnancom
mestského úradu mesta Prešov.

-'::.

V. Cena a platobné podmienky
1. Cena licencie je stanovená na 5 ročné obdobie 3/2018 - 3/2023.
.)

'·:·····

2. Cena licencie, ktorá prináleží autorovi je 1 400 EUR l rok za obdobie" 3/2018 .....: 3/2019. Cena
licencie je 1000 EUR a cena aktualizácie dokumentu PHSR v systéme E-PO je 400 EUR.
3. Cena licencie, ktorá prináleží autorovi za
EUR.

ďalšie

roky trvania licencie (3/2019 - 3/2023) je 1 000

4. Podkladom pre vyplatenie ceny je faktúra, ktorú vystavuje autor po podpísaní zmluvy oboma
zmluvnými stranami.
5. Vystavená faktúra bude

mať splatnosť

30 dní od

dňa doručenia

nadobúdaterovi.
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6. V prípade omeškania používateľa s úhradou faktúry je autor oprávnený vyúčtovať nadobúdaterovi
úrok vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, najviac však 30% z tejto sumy.
7. Ak autor nedodrží termín poskytnutia práv na používanie softvéru, vzniká použfvaterovi právo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny nedodaných práv na používanie softvéru za každý
deň omeškania, najviac však 30 % z tejto sumy.

Vl.

Záverečné

ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami, účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle nadobúdatera a uzatvára sa na dobu platnosti
udelenia licencie.
2. Jednotlivé ustanovenia zmluvy môžu byť menené, doplňované resp. zrušené iba písomnou form·ou
a musia byt' odsúhlasené oboma zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, právami a
vyplývajúcimi, porozumeli im a na znak súhlasu ju podpisujú.
4. Kompletné licenčné podmienky sú uvedené v aplikácii E-PRO v sekcii Môj
k dispozícii k nahliadnutiu.

povinnosťami

účet,

a z nej

kde sú kedykorvek
·

5. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach. Nadobúdater obdrži 2 vyhotovenia a autor 1
vyhotovenie zmluvy.
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PRÍLOHA Č. 1 - LICENČNÉ PODMIENKY
UCENČNÉ PODMIENKY PRE SOFTVÉR E-PRO OD SPOLOČNOSTI PROROZVOJ, s. r. o.

Tieto licenčné podmienky sú zmluvou medzi spoločnosťou PROROZVOJ, s. r. o. a vami. Prečítajte si
ich. Vzťahujú sa na softvér menovaný vyššie vrátane médií (ak existujú), na ktorých ste ho získali.
Podmienky sa vzťahujú aj na všetky
• aktualizácie,
• doplnky,
• internetové služby a služby technickej podpory.
POUŽÍVANÍM SOFTVÉRU SÚHLASÍTE S TÝMITO PODMIENKAMI. AK S NIMI NESÚHLASÍTE,
NEPOUŽÍVAJTE SOFTVÉR.

l. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Webová aplikácia E-PRO a všetky jej súčasti od spoločnosti PROROZVOJ, s. r. o. sú chránené
autorským právom a know-how v nich obsiahnuté je súčasťou obchodného tajomstva tejto
spoločnosti.

2. Licenčné podmienky upravujú ustanovenia, za akých podmienok môže používater softvér používať.
3. Softvér spoločnosti PROROZVOJ, s. r. o. sa nepredáva, na používanie tohto softvéru sa poskytuje
licencia.

ll. PRÁVA A POVINNOSTI POUŽÍVATEĽA

1. Používater má oprávnenie používať aplikáciu až po zaplatení ceny licencie.
2. Používater nie je oprávnený poskytovať prístup do aplikácie tretím osobám, ktoré nie sú oprávnené
aplikáciu používať. Používater nie je oprávnený uskutočňovať zmeny v softvéri, upravovať ho,
odstraňovať jeho súčasti ani odstraňovať ochrannú známku autorských práv (copyright).
3. Použivater je povinný používať aplikáciu v súlade s platnými právnymi predpismi a licenčnými
podmienkami.
4. Použfvater má právo na technickú a metodickú podporu v rozsahu uvedenom v zmluve o poskytnutí
práv na používanie a v bode 111. práva a povinnosti poskytovatera v časti č. 5 licenčné podmienky.

l
111. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

1. Poskytovater zodpovedá za to, že softvér zodpovedá účelom, ktoré sú uvedené v príslušnej
dokumentácii a za funkčnosť softvéru a všetkých jeho súčastí.
2. Poskytovater nezodpovedá za poškodenie, stratu alebo zničenie údajov, softvéru a hardvéru, ktoré
je spôsobené nesprávnym použitím alebo nedbalosťou používatera.
3. Ak poskytovater zistí poškodenie softvéru, ktoré môže viesť k zničeniu alebo zmazaniu údajov
softvéru alebo hardvéru, je povinný bez omeškania tieto skutočnosti oznámiť použfvaterovi.
4. Poskytovater je oprávnený po dohode s používaterom využívať vzdialený prístup pre riešenie
neštandardných situácii a pri žiadosti používatera a vyriešenie prípadného problému touto cestou.
5. Poskytovater sa zaväzuje poskytovať metodickú a technickú podporu k softvéru. Metodická podpora
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zahŕňa:

- Poradenskú službu v rámci metodického vedenia v rámci využitia aplikácie.
- Riešenie neštandardných situácií v súvislosti s metodickou časťou využívania aplikácie.

Technická podpora zahŕňa:
- Vykonávanie zmien v softvéri, ktoré vyplývajú zo zmien všeobecne platných predpisov Slovenskej
republiky a z vývojových zmien softvérového prostredia, aby sa zabezpečila funkčnosť a aktuálnosť
dát.
- Riešenie neštandardných situácií v súvislosti s technickou časťou využívania aplikácie.

IV. DOBA TRVANIA LICENCIE

1. Licencia k softvéru je používaterovi poskytnutá na dobu, ktorá je uvedená v zmluve, pokiar nie je
dohodnuté inak.
2. Licencia je neprenosná a nevýhradná.
3. Aktualizáciou aktuálnej verzie softvéru sú pôvodné licenčné podmienky nahradené aktuálne
platnými licenčnými podmienkami poskytovatera.
4. Poskytovater si vyhradzuje právo na zmenu licenčných podmienok. Aktuálne licenčné podmienky
sú uvedené na stránke www.obce-epro.sk v sekcií "Môj účet".

V. PORUŠENIE LICENČNÝCH PODMIENOK

1. Poskytovater je oprávnený odstúpiť od licenčnej zmluvy v prípade, že používater:
- neoprávnene zaobstará rozmnoženinu softvéru v akejkorvek forme
- vykoná neoprávnený prekrad, úpravu alebo inú zmenu softvéru
- umožní neoprávnenej osobe použiť softvér bez vedomia poskytovatera
- poruši ustanovenia autorského zákona
2. V prípade zániku zmluvného vzťahu nemá použlvater nárok na vrátenie ceny licencie ani jej

časti.

Vl. INÝ OBSAH

1. Softvér môže obsahovať hypertextové odkazy na iné webové stránky s rôznym obsahom.
Poskytovater nepreberá kontrolu ani zodpovednosť za obsah, ktorý je poskytovaný inou spoločnosťou
·alebo autorom.
2. Používater berie na vedomie a súhlasi s tým, že poskytovater nie je zodpovedný za dostupnosť
akýchkorvek externých stránok či zdrojov a neschvaruje reklamy ani produkty, ktoré sú na týchto
stránkach dostupné.
3. Poskytovater nie je zodpovedný za žiadne straty ani škody, ktoré môžu vzniknúť používaterovi v
dôsledku dostupnosti týchto externých stránok a zdrojov.
4. Osobné údaje, ktoré zadáva používater do aplikácie, sú výhradne vyžadované iba v súvislosti s
registráciou do aplikácie, a to v nutnom rozsahu. Používater nemusí zadávať registračné údaje, ktoré
sú evidované ako nepovinné. Ich zadanie je dobrovorné. Zistené údaje nie sú predávané ani
prenajímané tretím osobám.
5. Osobné údaje spracováva výhradne poskytovater. Údaje nie sú poskytnuté inej tretej osobe.
VIl. TECHNOLÓGIE
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1. Softvér môže využívať iný softvér tretích strán. Na použitie materiálov tretích strán vrátane ich
softvéru sa môžu vzťahovať iné zmluvné podmienky.

VIli. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Licenčné podmienky sa riadia autorským zákonom a obchodným zákonníkom
2. Akékofvek otázky týkajúce sa týchto licenčných podmienok môžu byť adresované spoločnosti
PROROZVOJ, s. r. o. prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke www.prorozvoj.eu.
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