
L i c e n č n á  z m l u v a
uzatvorená v zmysle ust. § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach 

súvisiacich s autorským právom

Predajca (so súhlasom autora):
Danka Tkáčová
DM-SERVIS
Bardejovská 642/2, 082 12  Kapušany
IČO: 43330282
Zap. v živnostenskom registri vedeného Obvodným úradom Prešov, 

 VÚB Prešov         2215670553/0200
Tel.: 0905 325 749

Nadobúdateľ: OBEC Vojčice
P.O.Hviezdoslava 408/1, 076 22 Vojčice
IČO 00332135,DIČ 2020741272

   V zastúpení: Mgr. Vlastimil Kiral-Varga

Čl. 1
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je počítačový program KATASTER, ktorého súčasťou je návod 
na  jeho  použitie,  ďalej  len  „software  KATASTER“.  Neoddeliteľnou  súčasťou  tohto 
počítačového programu sú aj jeho všetky neskoršie aktualizácie.

2. Software  KATASTER  neobsahuje  údaje  databázy.  Tieto  sú  predmetom  osobitného 
právneho  vzťahu  medzi  nadobúdateľom  a príslušnou  správou  katastra.  Software 
KATASTER je ku dňu podpísania tejto zmluvy plne kompatibilný s formátom údajov, 
ktoré dodáva príslušná správa katastra na základe osobitnej požiadavky nadobúdateľa pre 
každé  príslušné  katastrálne  územie,  a preto  nadobúdateľ  nesie  plnú  zodpovednosť  za 
používanie  údajov  v súlade  s právnym  poriadkom  Slovenskej  republiky  z katastra 
nehnuteľností.  predajca  nezodpovedá  za  prípadnú  zmenu  tohto  formátu  údajov  týmto 
špecializovaným orgánom štátnej správy v budúcnosti.

3. Software  KATASTER je  plne  kompatibilný  s nasledujúcim  hardwarovým  technickým 
vybavením s minimálnymi  požiadavkami:  IBM PC/AT,  RAM 128 MB, HD 450 MB, 
FDD 1,44 MB, CD ROM a operačným systémom: WINDOWS 7 a novší..

4. Predajca vyhlasuje, že software KATASTER je bez právnych vád t.j. je jeho duševným 
vlastníctvom a teda má k nemu výlučné predajné právo.

Čl. 2
Rozsah licencie

1. Nadobúdateľ môže mať nainštalovaný software KATASTER len na jednom počítači t.j. 
na jednom pevnom disku (HD) a následne ho môže používať, spúšťať alebo akokoľvek 
využívať. 

2. Právo používať software KATASTER je nadobúdateľ  oprávnený až po zaplatení  plnej 
výšky odmeny podľa čl. 4 tejto zmluvy.

3. Nadobúdateľ  sa  zaväzuje  používať  software KATASTER v zmysle  ods.  1  pre  plnenie 
vlastných úloh.
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4. Nadobúdateľ  nesmie  akýmkoľvek  spôsobom  modifikovať  alebo  prekladať  software 
KATASTER,  okrem  prípadných  nevyhnutných  úkonov  v súlade  s ust.  §  36  zákona  
č.  618/2003 Z.  z.,  nadobúdateľ  však  nesmie  používať  disasemblovanie,  dekompiláciu, 
alebo iné metódy spätného inžinierstva.

5. Nadobúdateľ  nesmie  vyhotovovať  kópie  programu  za  účelom  ďalšieho  predaja  bez 
vedomia predajcu, ani upravovať software KATASTER okrem prípadných nevyhnutných 
úkonov v súlade s § 35 zákona č. 618/2003 Z. z.

Čl. 3
Čas trvania licencie

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, preto používanie predmetu zmluvy v rozsahu 
udelenej licencie nie je časovo obmedzené, ak nadobúdateľ neporuší čl. 2 tejto zmluvy.

2. Ak nadobúdateľ poruší čl. 2 tejto zmluvy, Predajca môže odstúpiť od tejto zmluvy a má 
naviac nárok na zmluvnú pokutu podľa čl. 5 tejto zmluvy. 

3. Odo  dňa  účinnosti  odstúpenia  od  zmluvy,  nadobúdateľ  nesmie  mať  nainštalovaný 
software KATASTER a teda nesmie ho akokoľvek používať.

Čl. 4
Odmena

1. Nadobúdateľ  sa  zaväzuje  na  zaplatenie  jednorazovej  odmeny  predajcovi  vo  výške 
verz.7.0.6.0  __250,- €_____ za 1. Licenciu.  Za každú ďalšiu (spúšťanie na viacerých 
počítačoch v ramci účtovnej jednotky) zaplatí 66,-€

2. Predajca vystaví nadobúdateľovi daňový doklad do 5 dní od podpísania tejto zmluvy. 

Čl. 5
Ostatné dojednania

1. Predajca sa zaväzuje na základe osobitnej objednávky nadobúdateľa poskytnúť zaškolenie 
k predmetu zmluvy, za ktoré bude účtovať cenu a vystaví daňový doklad:

a) za každú, aj začatú hodinu (60 minút) v sume 17,-€ bez DPH,
b) za 1 km na cestovných nákladoch v sume 0,30 € bez DPH.

2. Prípadné aktualizácie k softwaru KATASTER sú dňom podpísania tejto zmluvy nadobú-
dateľovi  k dispozícii   na  internetovej  stránke:  www.tmservis.sk,  prípadne  je  možné 
dohodnúť aktualizáciu predmetu zmluvy na adrese, či telefónnom čísle uvedeným vyššie. 
Odmena za aktualizáciu je na základe vystavenej faktúry raz ročne 35 €.

3. Ak  nadobúdateľ  zmení  hardwarové  vybavenie  t.j.  počítač,  Predajca  na  základe 
objednávky  nadobúdateľa,  odinštaluje  software  KATASTER  z  jedného  počítača,  či 
pevného disku a  nainštaluje  na  druhý počítač  alebo  pevný disk  (HD).  Za  tento  úkon 
Predajca vyúčtuje cenu a vystaví daňový doklad:

a) za opätovnú inštaláciu v sume 7,-€ bez DPH,
b) za 1 km na cestovných nákladoch v sume 0,30 € bez DPH.

2.

http://www.tmservis.sk/softurbis
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4. Nadobúdateľ sa zaväzuje vystavené daňové doklady na základe vykonaných úkonov v 
lehote  splatnosti  zaplatiť  a predajca  sa  zaväzuje  daňové  doklady  vystaviť  s príslušnou 
sadzbou dane z pridanej hodnoty v účtovanom období.

5. Vzhľadom k tomu, že podľa tohto článku ide o úkony, ktoré budú vykonávané na základe 
osobitných  objednávok  nadobúdateľa,  predajcom  v  budúcnosti,  zmluvné  strany  sa 
dohodli, že tieto ceny zohľadnia index inflácie, ktorý je každoročne vyhlásený príslušným 
ústredným orgánom štátnej správy – v súčasnosti Štatistickým úradom SR.

6. Zmluvu je možné bezodplatne vypovedať písomnou formou, keď každá zo zmluvných 
strán neeviduje záväzky voči druhej strane. 

7. Výpovedná lehota  je  6  mesiacov a začína  dňom od doručenia  výpovede,  v prípade  že 
vypovedajúca  strana  má pozdĺžnosti  voči  druhej  strane sa začiatok  výpovednej  lehoty 
začne až po dni vyrovnania záväzkov . Zmluvu môže vypovedať nadobúdateľ aj predajca. 

Čl. 6
Záverečné ustanovenie

Táto  zmluva  je  uzatvorená  slobodne  a vážne,  vyjadruje  vôľu  zmluvných  strán,  je 
vyhotovená  v dvoch  rovnopisoch  po  jednom  pre  každú  zmluvnú  stranu  a nadobúda 
právoplatnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 

V   ___Kapušanoch 31.01.2019______

_________________________ _________________________
Predajca nadobúdateľ

3.
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