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LICENČNÁ ZM LUVA ;V. To /fir:;/(() / 

na 

zverejňovanie cintorínov na portáli w ww.cintoriny.sk 

Zmluva je uzavretá v zmysle zákona Č. 513/ 1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, 
zákona Č. 18/ 1996 z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vykonávacej vyhlášky Č. 87/ 1996 z.z., ktorou sa 
vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky Č. 18/ 1996 z.z. o cenách v znení neskorších predpisov 
a zákona Č. 618/ 2003 z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) 
v znení neskorších predpisov. 

Poskytovatel' 

Organizácia 
Adresa 

Vzastúpení 

Bank. spoj. 

IČO 
DIČ 
IČDPH 
tel. 

email 

Nadobúdatel' 

Organizácia 
Adresa 
Vzastúpení 
Bank. spoj. 

IČO 
DIČ 
IČDPH 
tel.: 
email 

číslo zmluvy poskytovatela : tz2014-02-14bt1 

číslo zmluvy nadobúdatela: ........... ... .. .. .. 

Článok 1 
Zmluvné strany 

TOPSET Solutions s.r.o. 
Hollého 2366/25B, 90031 STUPAVA 
štatutárny zástupca : Ing. Ján Vlček, konatel' 
obchodné záležitosti: Ing. Rastislav Vlček, konatel' 
Slovenská sporitel'ňa a.s., Bratislava 
č . ú. 5035907887/0900 
46919805 
2023645162 
SK2023645162 
02/65935 798 - Topset Solutions s.r.o. 
02/65459 256 - Ing. Ján Vlček 
02/65459 251 - Ing. Rastislav Vlček 
Ing. Ján Vlček - vlcek@topset.sk 
Ing. Rastislav Vlček - obchod@topset.sk 

Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce 
Robotnícka l, 953 01 Zlaté Moravce 
štatutárny zástlP~~ .: Marián Tomajko, riaditel' 
ba n ~'l. 'fIB1J!r .. r:ttH1f:Rr. 
č. ú. .. .... ~ .?.1qJ .... p. .Q:~.!.Jb~ 
31410529 
2020411910 
neplatitel' DPH 
037/6423 145 
zsmzm@stonline.sk 

/' 



TOPSET Solutions s.r.o. 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

1. Preambula 

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia, pokial' sa zmluvné 
strany výslovne a písomne nedohodli inak. 

1.2 Nasledujúce ustanovenia o dodávke tovaru platia (ak to dáva 
zmysel) , aj pre dodávky počítačových programov a služieb. 

1.3 Zmluvné vzťahy medzi predávajúcim (príp. pOdía charakteru 
zmluvy dodávateľom , zhotoviteľom , majitel'om vlastníckych a 
autorských práv, poskytovateľom) spoločnosťou TOPSET 
Solutions $.LO (ďalej len TOPSET) a kupujúcim (príp. podl'a 
charakteru zmluvy odberatel'om, objednávatel'om, používatel'om, 
nadobúdatel'om) sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka Zákona Č . 513/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov a Zákona Č . 618/2003 Z.z. o autorskom 
práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský 
zákon) 

2. Uzavretie zmluvy 

2.1 Objednávka sa pokladá za návrh kúpnej zmluvy (zmluvy o dielo, 
zmluvy o poskytnutí programov, geodetických informácii , 
licenčnej zmluvy atď. ), ďalej len zmluvy. Zmluva medzi oboma 
zmluvnými stranami sa uzatvára na základe tohoto návrhu a v 
zmysle znenia príslušných ustanovení Obchodného zákonníka 
resp. Autorského zákona. 

2.2 Zmluva sa pokladá za uzavretú, keď predávajúci po obdržaní 
objednávky zašle kupujúcemu písomné potvrdenie objednávky 
(poštou alebo elektronicky), alebo inak potvrdí príjem 
objednávky. Zmluva sa pokladá tiež za uzavretú , ak TOPSET 
nainštaluje alebo zašle (osobne, internetom, emailom, 
vzdialeným prístupom) program s príslušenstvom, so 
Všeobecnými obchodnými podmienkami TOPSET Solutions 
s.r.o. (ďalej len Všeobecné obchodné podmienky) a Všeobecnými 
licenčnými podmienkami na počítačové programy tOPSET 
Solutions s.r.o. (ďalej len Všeobecné licenčné podmienky) 
kupujúcemu a kupujúci so znením Všeobecných licenčných 
podmienok a Všeobecných obchodných podmienok súhlasí. 
Súhlas môže byť vyjadrený písomným potvrdením, zaplatením 
faktúry, nevrátením zásielky do sedem kalendárnych dní od jej 
prijatia alebo nainštalovaním programov. Pretrhnutie ochrannej 
nálepky na inštalačnom médiu sa považuje za nainštalovanie 
programov. 

2.3 Ak je platnosť objednávky podmienená protinávrhom zmluvy od 
firmy TOPSET, zmluva sa pokladá za právoplatne uzavretú 
dátumom jej podpisu kupujúcim aj predávajúcim. 

2.4 Platnosť zmien a doplnkov zmluvy je podmienená písomným 
potvrdenim predávajúceho. 

3. Podklady, cenníky, demonštračné verzie 

3.1 Cenová ponuka predávajúceho je záväzná do termínu 
uvedeného na ponuke, ak nie je dohodnuté inak. 

3.2 Katalógové údaje, údaje v prospektoch, výkresoch, obrázkoch, 
reklamách, cenníkoch a demonštračných verziách programov o 
cenách, výkonoch, funkciách , rozmeroch a pod., sú smerodajné 
len vtedy, keď sa na ne výslovne poukazuje v potvrdenej 
objednávke, alebo v potvrdení objednávky. 

3.3 Akékoľvek technické podklady, katalógy, prospekty, zobrazenia, 
demonštračné verzie programov, príručky a pod., ktoré sú 
označené logom TOPSET, adresou spoločnosti , výpisom na 
obrazovke, alebo ak z obsahu vyplýva autorstvo TOPSET, sú 
duševným vlastníctvom predávajúceho, a bez povolenia ich 
nemôže kupujúci reprodukovať, napodobovať, rozmnožovať a 
pod. Takisto sa na ne vzťahuje ochrana príslušných zákonných 
ustanovení o autorskom práve a tiež na ne poukazujú aj 
príslušné ustanovenia Všeobecných licenčných podmienok 
TOPSET 

3.4 Ponuky predávajúceho sú jeho vlastníctvom so všetkými 
príslušnými prílohami a nesmú byť bez jeho súhlasu poskytnuté 
tretej právnickej alebo fyzickej osobe. 

4. Termín dodania 

4.1 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, zacma dodacia lehota 
plynúť najneskoršie nižšie uvedeným termínom: 

a) dátumom potvrdenia objednávky 

b) dátumom splnenia všetkých technických, obchodných a 
finančných predpokladov, ktoré mal splniť kupujúci 

c) dátumom obdržania dohodnutej zálohovej platby od 
kupujúceho pred dodaním tovaru. 

4.2 Predávajúci je oprávnený dodať čast' alebo celú dodávku pred 
uplynutím dohodnutého termínu plnenia. 

4.3 Ak predávajúci mešká s termínom plnenia a meškanie vznikne 
okolnosťami na strane predávajúceho, ktoré predstavujú dôvod 
na zbavenie zodpovednosti za záväzky zmluvných strán v 
zmysle čL9 , potom poskytne kupujúci predávajúcemu primerané 
predíženie dodacej lehoty. 

4.4 Nároky kupujúceho voči predávajúcemu na základe odkladu 
termínu plnenia podl'a znenia článku 4.3 sú vylúčené . 

4.5 Ak kupujúci neprevezme v zmysle zmluvy pripravený tovar na 
zmluvne dohovorenom mieste, alebo v zmluvne dohodnutom 
čase a oneskorenie nie je zavinené jednaním alebo opomenutím 
predávajúceho, potom môže predávajúci buď predížiť plnenie, 
alebo pri stanovení lehoty odstúpiť od prijatej zmluvy. 

Keď je tovar pripravený k odoslaniu, môže ho predávajúci 
uskladniť na náklady a nebezpečenstvo kupujúceho. Predávajúci 
je okrem toho oprávnený požadovať náhradu za všetky primerané 
výdavky, ktoré musí vynaložit' na realizáciu zmluvy, a ktoré 
neboli zahrnuté v platbe, s výnimkou všetkých iných nárokov voči 

kupujúcemu z dôvodov tohoto oneskorenia. 

5. Prechod nebezpečenstva , prevzatie predmetu kúpy 

5.1 Ak nie je dohodnuté inak, ak sa odosiela predmet kúpy na 
miesto plnenia alebo určenia verejným prepravcom, má sa za to 
že, kupujúci mal možnosť si predmet kúpy prezrieť v lehote 
sedem kalendárnych dní odo dňa doručenia zásielky. 

5.2 Ak nie je dohodnuté inak, prechádza nebezpečenstvo náhodnej 
skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy z predávajúceho na 
kupujúceho odovzdaním veci kupujúcemu, príp. odovzdaním 
prvému verejnému alebo súkromnému dopravcovi. 

6. Cena 

6.1 Pokial' nebolo dohodnuté inak, ceny z cenníka TOPSET platia 
bez inštalácie, školenia, dopravy, bez poštovného a balného. 

6.2 Ceny vychádzajú z nákladov v čase vydania cenníka. Ak sa 
náklady a cenník zmenia do termínu dodania tovaru, potom 
platia predtým dohodnuté ceny podl'a pôvodného cenníka. 

6.3 Ak je zmluva uzavretá bez dohodnutia ceny, bude kupujúcemu 
účtovaná platná predajná cenníková cena v deň dodania. 

6.4 Ceny v cenníku alebo cenových ponukách sú uvedené s DPH, 
alebo bez DPH podl'a znenia aktuálneho cenníka, alebo cenovej 
ponuky. 

7. Platobné podmienky 

7.1 Platby sa realizujú v zmysle dohodnutých platobných podmienok. 
Daňový doklad bude splatný - ak nie je dohodnuté inak - do 7 dní 
od jeho prijatia prevodným príkazom na účet predávajúceho. 

7.2 Kupujúci nie je oprávnený zadržiavať platby kvôli nárokom zo 
záruky alebo iným protinárokom, ktoré nie sú uznané 
predávajúcim. 

7.3 Ak je kupujúci v omeškaní s dohodnutými platbami, alebo inými 
povinnosťami , potom môže predávajúci trvať buď na plnení 
zmluvy a: 

a) odsunúť splnenie jeho vlastných záväzkov do zaplatenia 
dohodnutej zvyšnej platby alebo splnenia iných povinností, 

b) poskytnúť primerané predíženie lehoty na zaplatenie, alebo 
splnenie povinností 

c) uplatniť voči kupujúcemu úroky z omeškania od doby splatnosti 
do zaplatenia vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý 
kalendárny deň omeškania, pokiaľ neexistuje na strane 
kupujúceho žiaden dôvod na zbavenie zodpovednosti za 
záväZky zmluvných strán v zmysle čL9 . 

7.4 Ak po uplynutí dodatočnej lehoty podl'a čL7 . 3 kupujúci nezaplatí 
dlžnú platbu, alebo nesplní iné dohodnuté povinnosti , potom 
môže predávajúci odstúpiť od zmluvy jednoduchým písomným 
oznámením. Kupujúci musí predávajúcemu vrátiť späť už dodaný 
predajný tovar, výkresy, inštalačné diskety, príručky apod. a 
musí uhradiť vzniknuté zníženie hodnoty tovaru, ako aj zaplatiť 
všetky primerané výdaje , ktoré musel predávajúci vynaložiť na 
realizáciu zmluvy. Pri ťažko predajnom alebo nepredajnom 
tovare a službách (programy na zakázku, geodetické meranie na 
zakázku, vektorizácia výkresov, a pod.) je predávajúci oprávnený 
dať kupujúcemu k dispozícii hotové, resp. rozpracované časti a 
požadovať za ne zodpovedajúci podiel z dohodnutej predajnej 
ceny. 

7.5 Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na predmet predaja 
až do úplného splnenia všetkých finančných záväzkov 
kupujúceho. Kupujúci musí dodržať všetky požadované formálne 
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Č/ánok2 
Predmet zmluvy 

Táto zmluva je licenčná zmluva (ďalej v texte len ako "Zmluva'') a jej predmetom sú práva a povinnosti 
poskytova tela a nadobúdatela vo vzťahu k udelenej licencii (dalej v texte ako "Licencia '')/ ktorej obsahom je 
poskytovanie autorizovaného prístupu na ftp server portálu www.cintoriny.sk na dohodnuté obdobie 
a poskytovanie možnosti zverejňovať z evidenčného programu WinCITY Cintorí# TOPSET aktuálne 
databázové údaje/ aktuálne grafické dáta (fotografie) z kariet hrobových miest a aktuálne digitálne mapy 
cintorínov s hrobovými miestami v správe nadobúdatela na internetovom portáli www.cintoriny.sk zo strany 
spoločnosti TOPSET Solutions s.r.o. ako poskytovatela (majitela výhradných autorských práv k portálu) 
nadobúdatelovi licenčných práv z tejto "Zmluvy". Ftp server portálu bude nadobúdatelovi prístupný na 
základe prideleného identifikačného kódu/ prihlasovacieho mena a hesla. 

Poskytovate/' sa zaväzuje: 

2.1 Udeliť nadobúdatel'ovi "Licenciu" od termínu uzavretia "Zmluvy" na dohodnuté obdobie za paušálny 
licenčný poplatok (ďalej v texte len ako "Poplatok") podl'a "Zmluvy" a tiež v zmysle znenia priložených 
Všeobecných licenčných podmienok na počítačové programy spoločnosti TOPSET Solutions s.r.o. (ďalej len 
,Sšeobecných licenčných podmienok") a Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti TOPSET 
Solutions s.r.o. (ďalej len "Všeobecných obchodných podmienok"). 

2.2 Poskytnúť nadobúdatel'ovi v zmysle udelenej "Licencie" a v zmysle znenia "Zmluvy" autorizovaný prístup 
na portál www.cintoriny.sk s možnosťou zverejňovať a aktualizovať databázové údaje a grafické dáta zo 
založených kariet hrobov alebo hrobových miest programu WinCITY Cintorín© TOPSET (ako aj príslušné 
digitálne mapy s hrobovými miestami a fotografie náhrobkov hrobových miest) zo všetkých cintorínov 
v správe nadobúdatel'a. 

Počet všetkých založených kariet hrobov alebo hrobových miest v databáze programu WinCITY 
Cintorín© ku dňu uzatvorenia "Zmluvy" ............................................................................... 3 980 kariet 

Počet všetkých hrobových miest v digitálnych mapách cintorínov v grafickej časti programu WinCITY 
Cintorín© ku dňu uzatvorenia "Zmluvy" ...................................................................... 3 980 hr. miest 

"Poplatok" za poskytnutú "Licenciu" bude stanovený na základe počtu všetkých založených kariet 
hrobov alebo hrobových miest vo všetkých cintorínoch v programe WinCITY Cintorín©, alebo počtu 
všetkých zakreslených hrobových miest v digitálnych mapách cintorínov v programe WinCITY Cintorín© 
v rozhodujúcom období podl'a znenia "Zmluvy", a to podl'a toho ktorý počet je vyšší. V ďalšom texte sa 
budú potom označovať takto stanovené karty hrobov alebo hrobových miest alebo zakreslené hrobové 
miesta ako "Objekty". 

Pozn.l: V "Zmluve" sa za hrobové miesto považuje objekt, ktorý pozostáva zjedného, alebo Viacerých hrobov umiestnených nad 
sebou, alebo vedľa seba. V programe WinCity Cintorín možno v databázovej časti založiť samostatnú kartu buď pre hrobové 
miesto pozostávajúce z jednéhO alebo viacerých hrobov, alebo založiť samostatnú kartu pre každý hrob z hrabového miesta. 

Pozn.2: V ďalších rokoch po roku v ktorom bola vystavená prvá faktúra sa bude pre účely faktúrovania zisťovať skutočný aktuálny • 
počet " Objektov" priamo z portálu www.cintoriny.sk. 

2.3 Na portáli www.cintoriny.sk podl'a "Zmluvy" a na základe povoleného autorizovaného prístupu a aj 
rozhodnutia nadobúdatel'a zverejniť a aktualizovať "off line" (vyvolanou akciou z programu WinCITY 
Cintorín©) nasledujúce popisné údaje z kariet hrobov alebo hrobových miest programu WinCITY Cintorín©: 

a) všeobecné údaje z karty hrobu alebo hrobového miesta zo záložky "Hrob": 

• číslo, rozmery, špecifikácia, typ 
• dátum uloženia posledného zomrelého 
• ostatní zomrelí, urny 
• chránený a vojnový hrob 
• predchádzajúce číslo hrobu 
• posledná aktualizácia dát 
• zemepisné súradnice hrobového miesta 
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

predpisy na zachovanie výhradného vlastníctva. Pri exekúcii , 
alebo iných nárokoch je kupujúci povinný uplatňovať vlastnícke 
právo predávajúceho a bezodkladne ho na tento stav upozorniť. 

7.6 Iné nároky predávajúceho voči kupujúcemu z dôvodu meškania 
sú vylúčené , okrem dôvodov uvedených v článku 7. 

8. Záruka 

8.1 Záručná doba na zariadenia a programy dodané firmou TOPSET 
je 24 mesiacov, ak nie je v iných dokladoch (doklad o kúpe, 
záručný list) uvedené inak. Predávajúci je povinný podľa pravidiel 
nasledujúcich ustanovení odstrániť v záručnej dobe každú vadu 
tovaru (služby, programu), ktorá obmedzuje jeho použiteľnosť, a 
ktorá vznikla chybou konštrukcie, materiálu, programu alebo 
výroby. 

Záruka sa vzťahuje na správnu funkciu jednotlivých zariadení 
dodaných predávajúcim (tlačiarne, počítače , programy a pod.). Ak 
predávajúci dodáva kompletné zariadenie t.j . napr. počitač s 
tlačiarňou a programami, vzťahuje sa záruka (s individuálnou 
záručnou dobou definovanou pre jednotlivé komponenty dodávky) 
na bezchybnú činnosť zariadenia ako celku. Ak je na zariadenie, 
ktoré firma TOPSET nakúpi od iného dodávateľa a predá ďalej 
kupujúcemu záručná doba nižšia ako 24 mesiacov, platí na toto 
zariadenie znížená záručná doba. 

8.2 Záväzky zo záruky, pokial' nebolo dohodnuté inak, možno uznať 
len na také vady, ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby 
vyznačenej na záručnom liste, počnúc okamihom prevzatia 
plnenia (dodaním). Predávajúci poskytne na žiadosť kupujúceho 
záruku v písomnej forme (záručný list), prípadne ho podl'a povahy 
veci môže nahradiť dokladom o kúpe. Ak nebol vystavený 
samostatný záručný list a kupujúci sa preukáže dokladom o kúpe, 
plnenie zo záruky poskytne predávajúci v súlade s týmto článkom 
8. Okamihom prevzatia plnenia je v tomto prípade deň dodania 
tovaru alebo služby. V záručnom liste predávajúci špecifikuje 
obsah záruky jej rozsah, podmienky a dfžku záručnej doby. 
Miestom uplatnenia záruky je sídlo spoločnosti TOPSET 
Solutions s.r.o., Hollého 2366/258, 90031 Stupava. 

8.3 Kupujúci sa môže odvolať na tento článok len vtedy, keď 
predávajúcemu ihneď písomne oznámi vzniknutú vadu. Keď 
podľa znenia tohoto článku má predávajúci povinnosť odstrániť 
vady a je uvedeným spôsobom upovedomený, musí podľa 
svojho uváženia: 

a) vadný tovar dodatočne opraviť na mieste 

b) za účelom dodatočnej opravy si nechať poslať späť vadný 
tovar, alebo vadné časti 

c) vymeniť vadný tovar 

d) vymeniť vadné diely 

Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej sa 
Odstraňujú vady u predávajúceho. 

8.4 Ak si nechá predávajúci kvôli dodatočnej oprave alebo výmene 
poslať vadný tovar alebo diely späť, preberá kupujúci - ak nebolo 
dohodnuté inak - náklady a nebezpečenstvo transportu. 
Predávajúci preberá - ak nebolo dohodnuté inak - náklady a 
nebezpečenstvo za spätný transport vymeneného, alebo 
opraveného tovaru alebo dielov ku kupujúcemu. 

Ak by bolo možné opravu vykonať aj u predávajúceho a kupujúci 
trvá na oprave na svojom pracovisku, predávajúci vyšle 
pracovnikov odstrániť závady ku kupujúcemu. Kupujúci hradí 
cestovné náklady týchto pracovníkov. 

8.5 Vadný tovar, alebo diely vymenené podl'a tohoto článku patria 
predávajúcemu. 

8.6 Predávajúcemu vznikne povinnosť uhradiť náklady za 
odstránenie vád, ktoré odstránil kupujúci sám vo vlastnej réžii 
len vtedy, ak dal k tomuto postupu predávajúci písomný súhlas. 

8.7 Povinnosti vyplývajúce predávajúcemu zo záruky platia len na 
vady, ktoré vzniknú pri dodržiavaní predpokladaných podmienok 
prevádzky a pri normálnom používaní. Záruka neplatí na vady, 
ktoré boli zapríčinené : 

poruchami napájacej siete a prevádzkou počítača bez 
záložného zdroja 

počítačovými vírusmi 

zlou údržbou, nadmerným znečistením okolitého prostredia 
prachom alebo dymom 

neodbornou, a za/bez písomného súhlasu predávajúceho 
vykonanou opravou alebo zmenách inými osobami ako 
predávajúcim alebo ním povereným 

8.8 Pri objednávkach na opravy, zmeny, alebo prestavby starého 
alebo cudzieho tovaru poskytuje predávajúci záruku 24 

mesiacov na dodané náhradné diely okrem spotrebného 
materiálu. 

8.9 Platí za výslovne dohodnuté, že predávajúci nemusí 
kupujúcemu nahradiť škody za zranenie osôb, za škody na 
tovare, ktorý nie je predmetom zmluvy, za stratu materiálu, stratu 
dát alebo ušlý zisk, pokial' sa z okolností jednotlivých prípadov 
nepreukáže závažné zanedbanie povinností predávajúceho. 

8.10 Za závažné zanedbanie povinností predávajúceho sa nemôže 
pokladať každá chyba zručnosti alebo svedomitosti 
pracovníkov predávajúceho. Za závažné zanedbanie povinností 
predávajúceho sa môže považovať len konanie, ktorým by 
predávajúci nechal bez povšimnutia nedbanlivosť, alebo závažné 
následky konania jeho pracovníkov, a ktoré by pri obvyklom 
odbornom prístupe musel predpokladať, alebo keď by vedome 
nerešpektoval následky svojho konania. 

8.11 Povinnosť náhrady za vecné škody ako aj za nároky z ručenia za 
výrobky, ktoré možno odvodzovať z iných zákonov, a ktoré 
nevyplývajú z ustanovení o záruke v Obchodnom zákonníku je 
vylúčená . 

8.12 Zo záruky je vyňatý spotrebný materiál alebo rýchlo sa 
opotrebovávajúce náhradné diely; sem patria napr. pásky do 
tlačiarní , tonery a pod. 

8.13 Záručné podmienky na počítačové programy sa riadia aj 
Všeobecnými licenčnýmí podmienkami na počítačové programy f 
TOPSET Solutions s.r.o .. 

9. Dôvody na zbavenie zodpovednosti za záväzky 
zmluvných strán 

9.1 Nasledujúce okolnosti sa považujú za dôvody na zbavenie 
zodpovednosti za záväzky zmluvných strán v prípade, že 
nastanú po uzavretí zmluvy a sú prekážkou jej plnenia, alebo 
dodržania termínov plnenia: 

okolnosti nezávislé od vôle zmluvných strán, ako napr. štrajky, 
požiar, mobilizácia, zabavenie, blokovanie účtov , embargo, 
povstanie, chýbajúce dopravné prostriedky, všeobecné 
nedostatky v zásobovaní tovarom, obmedzenia spotreby energie, 
krádež, vandalizmus, živelná pohroma, závažné napadnutia 
počítačov predávajúceho vírusmi a pod .. 

9.2 V článkoch 4 a 7 sú definované dôsledky týchto okolností s 
ohľadom na záväzky zmluvných strán. 

10. Príslušný súd, použitel'né právo, miesto plnenia 

10.1 Miestne príslušným súdom pre všetky spory nepriamo, alebo 
priamo vyplývajúce zo zmluvy je miestne príslušný okresný súd 
Malacky. 

10.2 Strany si tiež môžu dohodnúť kompetentnosť arbitrážneho súdu. 

10.3 Pre dodávky a platobné podmienky platí ako miesto plnenia 
sídlo predávajúceho v Stupave, a to aj v tom prípade, keď bol 
dohodnutým spôsobom tovar odovzdaný na inom mieste. 

Všeobecné obchodné podmienky TOPSET Solutions s.r.o. 

Verzia 2013.1. Vydané v Stupave dňa 01 .01 .2013. 
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b) špecifické údaje z karty hrobu alebo hrobového miesta zo záložky "Hrob" o nájomcovi, platbách 
a nájomnej zmluve: 

nájom zaplatený dOl 
• zmluva platná dOl 
• dátum uzavretia zmluvyl 

c) údaje z karty hrobu alebo hrobového miesta zo záložky "Zomrelí": 

priezvisko, meno, titul, rodený 
• dátumy narodenia, úmrtia, uloženia 
• miesto narodenia, úmrtia, uloženia 
• spôsob uloženia 
• ostatní zomrelí v zozname zomrelých 

d) údaje z karty hrobu alebo hrobového miesta zo záložky "Platba": 

nájom zaplatený dOl 

• suma
l 

• variabilný symboll 

• Č. účtu l 

• správa cintorína 

Pozn.l : pOlol ky pod písm. b),d) vyznačené horným indexom l možno exportovať na ttp server portálu po ich uvol'nen/ na export 
z programu WinCITY Cintor/#, po doručen/ žiadosti o zverejnenie týchto údajov od nadobúdatela a správnom vyplnen/ 
prideleného ID kódu, prihlasovacieho mena a hesla. 

2.4 Na portáli www.cintoriny.sk zverejniť zamerané účelové mapy cintorínov a aktualizovať účelové mapy 
cintorínov z programu WinCITY Cintorín©. Podmienkou zverejňovania aktualizovaných účelových máp 
cintorínov je, že nadobúdate!' bude mať zakúpený modul Editor digitálnej mapy do programu WinCITY 
Cintorín©, ktorý umožňuje editovanie máp a ich export na ftp server na dodatočné spracovanie 
u poskytovate!'a. Poskytovate!' po spracovaní máp následne zverejní mapy na portáli. 

2.5 Na portáli www.cintoriny.sk na základe rozhodnutia nadobúdate!'a zverejniť fotografie náhrobkov získané 
a spracované priamym zberom a aktualizovať "off line" (vyvolanou akciou z programu WinCITY Cintorín© 
alebo z modulu Editor fotografií) aktuálne pridané fotografie náhrobkov editované v module Editor 
fotografií. Podmienkou zverejňovania aktuálne pridaných fotografií náhrobkov je, že nadobúdate!' bude mať 
zakúpený modul Editor fotografií. 

2.6 Na portáli www.cintoriny.sk v digitálnych mapách cintorínov farebne zvýrazniť aktivovaním funkcie 
"Nezaplatené hroby" nezaplatené hrobové miesta. 

2.7 Na portáli www.cintoriny.sk na základe rozhodnutia a písomného oznámenia nadobúdate!'a povoliť funkciu 
"Overenie platieb", ktorá umožňuje overiť zaplatenie hrobového miesta na základe vyh!'adania pod!'a čísla • 
hrobového miesta, mena zomrelého alebo abecedného zoznamu zomrelých. 

2.8 Na portáli www.cintoriny.sk v digitálnych mapách cintorínov poskytnúť návštevníkom portálu možnosť 
využiť službu položenia kytíc, alebo zapálenia sviečok a zanechať odkaz s dátumom, menom a textom 
odkazu. 

2.9 Zo stránky www.banery.cintoriny.sk umožniť nadobúdate!'ovi stiahnuť vhodný baner pre použitie na svojej 
webovej stránke aj s implementačným skriptom. Nadobúdate!' bude mať pridelený link 
www.nazovobce.cintoriny.sk. cez ktorý sa dostane návštevník stránky priamo na pred nastavené údaje 
cintorínov na portáli www.cintoriny.sk. Informácie sú určené pre vývojárov web stránky nadobúdate!'a na 
implementáciu odkazov. 

Nadobúdateľ sa zaväzuje: 

2.10 Dať poskytovate!'ovi k dispozícii potrebné podklady a poskytnúť dojednané spolupôsobenie 

2.11 Riadiť sa pri používaní portálu www.cintoriny.sk touto 
podmienkami" a "Všeobecnými obchodnými podmienkami". 

"Zmluvou", "Všeobecnými licenčnými 



TOPSET Solutions s.r.o. 

VŠEOBECNÉ LICENČNÉ PODMIENKY NA POČíTAČOVÉ PROGRAMY 

1. Preambula 
1.1 Tieto Všeobecné licenčné podmienky na počítačové programy (dalej len ~licenčné podmienky~) 

sa vzťahujú na potvrdenie objednávok • nävmov zmluv (v prípade ~krabicového~ predaja 
programov môže mať potvrdenie objednávky aj formu textu v daňovom doklade s priloženymi 
Ucenčnymi podmienkami) , na Licenčné zmluvy (napr. Licenčné zmluvy na zverejňovanie údajov 
na portáli www.cintoriny.sk. Licenčné zmluvy na zverejňovanie na portáli 
www.samospravaonline.sk. Licenčné zmluvy ako súčasť iných zmlúv a pod.), Zmluvy o aktualizácii 
programov a systémovej podpore, medzi poskytovatefom licencie - spoločnosťou TOPSET 
Solutions s.r.o. (ďalej len -TOPSET") a nadobúdaterom (fyzickou alebo právnickou osobou) a 
tvoria ich neoddeliternú súčasť. Platná licenčná zmluva a ostatné asociované relevantné zmluvy 
(napr. Zmluva o aktualizácii programov, Zmluva o aktualizácii programov a systémovej podpore, 
Zmluva o dielo atd.), platné potvrdenie objednávky alebo akceptovaný (t.j . zaplatený alebo 
v stanovenej lehote nevrátený naspät) daňový doklad s priloženými licenčnými podmienkami sú 
právnymi zmluvami, ktorými uderuje TOPSET nadobúdaterovi súhlas (ďalej len -licenciu-) na 
použitie diela, spoločného diela alebo zamestnaneckého diela (dalej len "diela-) na dohodnuté 
obdobie, v rozsahu a za odmenu podra znenia Licenčných podmienok a/alebo Licenčnej zmluvy, 
Zmluvy o aktualizácii programov, Zmluvy o aktualizácii programov a systémovej podpore, Zmluvy 
o dielo alebo inej relevantnej zmluvy, potvrdenia objednávky alebo daňového dokladu. Dielom sú 
počítačové programy (dalej len ·programy·), dodané v akejkoľvek forme (na nosiči napr. CO. 
OVO, SO, poskytovaterom nainštalované do zariadenia nadobúdatera, dodané elektronicky alebo 
ako súčasť programového vybavenia zariadenia dodaného poskytovaterom a pod.). TOPSET má 
na dielo autorské práva, alebo práva výkonu majetkových práv autora k spoločnému alebo 
zamestnaneckému dielu. Na použitie programov od iných dodávaterov (poskytovaterov) ako 
TOPSET, ktoré sú integrované do zariadení dodávaných TOPSET, alebo na použitie programov, 
ktoré sú nadobúdaterovi dodané cez TOPSET sa vzťahujú licenčné podmienky, zmluvy, práva a 
povinnosti definované vlastníkom autorských práv k príslušným programom. Ak si nadobúdater 
sám obstará dáta, databázy, súbory popisných a geodetických informácii katastra, digitálne mapy, 
fotografie, ortofotomapy a pod. (ktorých autorom nie je TOPSED a objedná od TOPSET ich 
nahratie do programov alebo zariadeni, ktoré nadobúdater zakúpil od TOPSET, potom TOPSET 
nezodpovedá za pripadné porušenie autorských práv k dodaným autorským dielam z titulu ich 
neoprávneného použitia nahratím do programov alebo zariadeni. Zodpovednosť za dodržanie 
obchodných zmlúv. licenčných zmlúv, licenčných podmienok, práv a povinnosti k vyššie uvedeným 
autorským dielam (ktoré sú dohodnuté medzi nadobúdaterom a vlastníkom autorských práv) 
preberá výlučne nadobúdater poskytujúci dielo tretej strany poskytovaterovi TOPSET na účely 
nahratia diela do programu alebo zariadenia TOPSET. Programy od TOPSET, alebo aj iných 
autorov sa poskytujú za nadobúdaciu cenu a udelené právo na ich použitie (licencia) určuje 
rozsah, obsah, práva, povinnosti a odplatu za použitie autorského diela. 

1.2 Pojem programy zahŕňa aj príslušenstvo k programom, t.j. dokumentáciu, nákresy, prospektový 
a reklamný materiál v písomnej alebo elektronickej podobe, internetovú podporu a služby, 
portálové služby TOPSET, "hard copy" obrazovky, fotografie , animácie, obrazové, textové a 
zvukové informácie. Prislušenstvom k programom v zmysle znenia týchto licenčných podmienok 
sú aj dodané databázy fotografii , textové databázy, súbory geodetických informácií k programom 
TOPSET (digitálne mapy), papierové mapy a mapy na exteriérových fóliách. 

1.3 Tieto licenčné podmienky sa riadia a vykladajú príslušnými ustanoveniami Zákona č . 618/2003 
Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) v zmysle 
neskorších predpisov. 

1.4 Nadobúdatef vyjadrí súhlas (okrem vyjadrenia súhlasu uzatvorením prislušnej zmluvy) so znen im 
týchto licenčných podmienok a zaväzuje sa ich dodržiavať aj zaplatením daňového dokladu. 
prerušením plomby ochranného obalu média s programom, nainštalovaním programu a 
sprístupnením ·ostrej verzie· z demo verzie (po zaslani hesla), nainštalovaním programu cez 
vzdialený prístup. Ak nadobúdater s licenčnými podmienkami nesúhlasí, nemá právo otvoriť 
ochranný obal média, kopírovať programy, inštalovať, alebo nechať si inštalovať programy a 
použivať ich a odovzdať tretím osobám. 

1 .5 Ak programy nainštaluje TOPSET u nadobúdatera, alebo ich inak doručí a sprístupní 
nadobúdatefovi (prostredníctvom verejného prepravcu, na nosičoch, zaslanim elektronickou 
poštou, vzdialeným pristupom, skopírovanim z internetu, ako súčasť dodávaného zariadenia a 
pod.), nadobúdatef je povinný uhradiť faktúrovanú nadobúdaciu cenu za programy v termíne 
splatnosti. Ak nadobúdater neuhradi faktúrovanú čiastku do termínu splatnosti, stráca právo 
používať programy a programy sa zablokujú až do zaplatenia daňového dokladu. Olžka doby od 
termínu splatnosti do zablokovania programov je náhodná a je daná technologickým opatrenim. 
Po zablokovaní programov až do zaplatenia nie sú prístupné ani dáta vložené nadobúdaterom. 

2. Práva a povinnosti nadobúdatel'a 

2 .1 Inštalovanie a používanie. Nadobúdater mOže nainštalovať a používať len to1'ko kópií programov 
na rovnakom počte počítačov , koľko si zakúpi licencii resp. koľko licencii má od poskytovatera 
povolených nainštalovať. Týka sa to aj sieťových verzii a multiverzii programov. 

Povolené je inštalovať, používať, spristupniť, spustiť a zobraziť na jednom počítači len jednu kópiu 
programu. 

2 .2 Záložné kópie. Nadobúdater si môže vytvoriť k jednej licencii jednu záložnú kópiu programu a 
využívať ju výlučne na archívne účely ana opätovnú inštaláciu programu do počítača pri poruche. 
Nesmie vytvárať dalšie kópie programov, priručiek , databáz a digítálnych máp nad dohodnutý 
rámec. Dodané inštalačné verzie programov s prislušenstvom alebo záložné kópie programov 
s príslušenstvom alebo akékorvek iné kópie nesmie nadobúdater vcelku alebo po častiach a to 
v akejkorvek forme predávať, poskytovať na použitie do iných programov tretích strán, požičiavať, 

prenajímať, poskytovat' na lizing, darovať a ani inak previesť na inú fyzickú alebo právnickú 
osobu. 

2 .3 Spätný preklad, reengineering. Nadobúdater nesmie programy spätne prekladať zo strojového 
do zdrojového kódu, dekompilovať za účelom ich analýzy, zisťovania algoritmov, reengineeringu, 
úprav, zmien a doplnenia funkcii , atď. , s výnimkou prípadov a v takom rozsahu, vakom je táto 
činnosť výslovne povolená zákonom bez ohfadu na toto obmedzenie. 

2.4 

Nadobúdater nesmie vykonávať v súboroch s geodetickými informáciami ani v kresbách máp 
žiadne spätné analýzy dát máp, alebo úpravy, okrem vloženia textu o autorských právach 
TOPSET. Povolené nie sú tiež úpravy alebo odstránenie textu rohovej pečiatky a názvu diela. Ak 
nadobúdater nadobudol licenciu na program Editor mapy, má právo Vykonávať na digitálnych 
alebo papierových mapách, ktoré boli pre nadobúdatera vyhotovené poskytovatefom (alebo 
organizáciou postupcu, ktorá na poskytovatera - spoločnosť TOPSET Solutions s.r.o. ako 
postupníka postúpila práva, povinnosti a vlastníctvo) úpravy kresieb a súborov s geodetickými 
informáciami len v rozsahu, ktorý umožňuje program Editor mapy. Nadobúdater má autorské 
práva len na doplnené alebo zmenené kresby. 

Poskytovanie Informácii. Nadobúdatef nesmie (ak nie je písomne dohodnuté inak) poskytovať 
žiadne konzultácie, informácie a podklady k programom, ich prislušenstvu a službám (a to najmä 
ukážky činnosti , textové a grafické výstupy z programov, inštalačné a demonštračné verzie 
programov, archivačné médiá, priručky , know how ku relevantným geodetickým prácam, službám, 
marketingu atď. ) tretím fyziCkým alebo právnickým osobám podnikaterom aj nepodnikaterom 
s výnimkou osôb, ktore sú preukázaterne kompetentné zastupovať v jednaní Obecný, Miestny, 
Mestský, Farský úrad, Technické služby, Mestské služby, Verejnoprospešné služby, Pohrebné a 
cintorínske služby, Spoločenstvá vlastnikov pôdy, lesa, alebo ich organizačné zložky a nimi 
založené organizácie. Najmä nesmie (ak nie je pisomne dohodnuté inak) poskytovať akékorvek 
informácie a podklady tretim právniCkým alebo fyzickým osobám, ktoré obchodujú s podobnými 
programami a prislušenstvom k nim, vyvíjajÚ a/alebo vyrábajú programy a príslušenstvo k nim 
(alebo je predpoklad že budú) podobné vo svojom obsahu a vyhotovení S programami a 
prislušenstvom, ktore poskytol TOPSET nadobúdaterovi. V prípade akýchkorvek nejasnosti bude 
nadobúdater konzultovať možnosti sTOPSET. 

2.5 Prechod na iné programy. Ak sa nadobúdater rozhodne používať konkurenčný program so 
zameraním, účelom, činnosťou alebo vstupmi a výstupmi rovnakými alebo podobnými programu 
alebo časti programu TOPSET, stráca prechodom na konkurenčný program dohodnuté licenčné 
prava na program TOPSET s prislušenstvom. Prechodom na konkurenčný program sa rozumie 

inštalovanie konkurenčného programu do skúšobnej (demo) alebo ostrej prevádzky v organizácii 
nadobúdatefa (alebo v organizácii zriadenej nadobúdaterom alebo v organizačnej zložke 
nadobúdatera), alebo okamihom zakúpenia konkurenčného programu, alebo nadobudnutim 
platnosti zmluvy na obstaranie konkurenčného programu alebo služby, alebo po zaškoleni 
pracovnikov organizácie do obsluhy a používania konkurenčného programu. Nadobúdater je 
povinný (ak nie je písomne dohodnuté inak) ihneď odinštalovať relevantný program TOPSET 
s príSlušenstvom zo všetkých počítačov kde boli nainštalované, znehodnotiť alebo vrátiť 
poskytovatefovi dodané inštalačné a aktualizačné médiá programu TOPSET a znehodnotiť 
prislušenstvo TOPSET definované v odseku 1.2 okrem dodaných textových databáz zomrelých, 
databáz fotografii náhrobkov, digitálnych máp, papierových máp a máp na fÓliách. Poskytovaterom 
dodané textové databázy zomrelých, databázy fotografii náhrobkov a digitálne mapy sa zaväzuje 
nadobúdater nepoužiť v inom konkurenčnom programe (okrem bežne dostupných prehliadacich 
programov) alebo zverejniť na inom portáli ako portáli vo vlastnictve TOPSET, ak nie je písomne 
dohodnuté inak. Nadobúdater bezodkladne písomne oznámi spoločnosti TOPSET skutočnosť 
prechOdU na konkurenčný program a splnenie povinností viažúcich sa na prechod na konkurenčný 
program. Ak nadobúdater písomne neoznámi spOločnosti TOPSET prechod na konkurenčný 
program, alebo si nesplní povinnosti podra znenia tohoto odstavca, vznikne poskytovaterovi právo 
na vyúčtovanie zmluvnej pokuty vo VýŠke pôvodne faktúrovanej (na základe objednávky alebo 
zmluvy) nadobúdacej ceny za prislušný program TOPSET s prislušenstvom a službami 
(geodetické zameranie, prepis údajov z náhrobkov, databáza fotografii náhrobkov ... ). Zaplatením 
zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo poskytovatefa na uplatnenie náhrady škôd podfa 
Obchodného zákonníka a Autorského zákona. 

2 .6 Použitie výkresov, máp, databáz. Grafické alebo textové výstupy z programov (obrázky. mapy, 
výkresy, databázy), na ktoré má TOPSET autorské práva, je nadobúdater oprávnený použiť bud 
na komerčné účely , alebo len na reklamné účely , a to podra znenia podmienok uvedených 
v prislušnej Licenčnej zmluve. Ak licenčná zmluva nebola uzavretá, alebo predmetom licenčnej 
zmluvy nie sú uvedené práva, potom sa má za to, že nadobúdateľ je oprávnený použiť dielo len 
na reklamné účely podra znenia týchto licenčných podmienok. Nadobúdater v každom pripade 
zabezpeči , aby zverejnený grafický výstup (okrem výstupov pre interné potreby) obsahoval na 
stránke s grafikou ochrannú doložku "Geografický informačný systém WinCITY Názov programu" 
fy TOPSET Solutions s.r.o." (napr. "Geografický informačný systém WinCITY Cintorin" ty TOPSET 
Solutions s.r.o."). Pre papierovú formu grafických výstupov musi byť minimálna veľkosť písma 
s ochrannou doložkou 20 % z veľkosti najväčšieho písma na hárku (spravidla označujúceho bud 
názov organizácie, alebo geografický názov ku ktorému sa dielo viaže) . Pre zobrazovanie na 
monitore musi byť min. veľkosť písma 10 px. 

3. Práva a povinnosti spoločnosti TOPSET 
3 .1 Ochrana programov, aktivácia. Programy sú chránené pred ich nelegálnym používaním a 

rozširovaním technologickým opatrením. Nadobúdater má po dodani a nainštalovaní programu 
právo na použitie programu definované týmito Licenčnými podmienkami obmedzené na určitý čas , 

spravidla 10 - 30 dni. Počas tejto doby je nadobúdater povinný programy zaplatiť a po výzve 
programu nahlásiť spoločnosti TOPSET zadaný kód z programu. Ak nadobúdateľ nemá voči 
TOPSET žiadne záväZky, TOPSET mu poskytne na základe oznámeného zadaného kódu heslo 
na odblokovanie programu. Po vložení hesla sa program odblokuje (aktivuje) a licencia na 
program prestane byť časovo obmedzená vyššie uvedeným technologickým opatrením. Počas 
doby, na ktorú je licencia poskytnutá (bud na dobu určitú alebo neurčitú - uvádza sa 
v objednávke, potvrdení objednávky, Licenčnej zmluve, daňovom doklade) bude program funkčný 
bez dalšich obmedzeni. 

3 .2 Ochrana dát. Dôležité súbory programov a dáta zálohované na záložných médiách môžu byť 
zabezpečené proti zneužitiu alebo odcudzeniu technologickým opatrením (kryptovanim). Tak ako 
celý program, podlieha aj štruktúra dát a systém technologických opatrení autorským právam 
TOPSET . Prevody dát do iných formátov nie sú predmetom týchto Licenčných podmienok. 

3 .3 Nakladanie s technickými informáciami. Nadobúdateľ súhlasi s tým, že TOPSET môže 
získavať, analyzovať a používať technické informácie (o hardvéri počítača. na ktorom je 
nainštalovaný program, alebo o jeho programovom vybaveni) akýmkorvek spôsobom (internet, 
servisný technik) pri servise, alebo technickej podpore programov alebo počítačov vzdialeným 
prístupom. TOPSET bude tieto informácie využívať výlučne na riešenie prípadných problémov 
s počítačom alebo programami TOPSET a na zlepšenie produktov. TOPSET nebude v žiadnom 
prípade získané informácie zverejňovať. 

3.4 Zodpovednosť za ~kody . TOPSET ani dodávatelia spoločnosti nebudú zodpovední za nijaké 
špeciálne, náhodné, priame a nepriame či následné škody akéhokorvek druhu (vrátane a bez 
obmedzenia škôd vyplývajúcich z ušlého zisku, prerušenia podnikania, straty informácií alebo 
akejkofvek ďalšej finančnej straty) , ktoré vyplývajú z použivania, alebo z nemožnosti použivať 
programy, alebo z pOSkytnutia alebo neposkytnutia služieb technickej podpory. použitim programu 
na iný účel ako je určený a pod. a to aj vtedy, keď bola spoločnosť TOPSET na možnosť takýchto 
škôd upozornená. Celá zodpovednosť TOPSET bude podra akéhokorvek ustanovenia týchto 
Licenčných podmienok obmedzená na sumu, rovnajúcu sa nadobúdacej cene za počítačový 
program (bez príslušenstva tak ako je definované v ods.1.2), ktorú nadobúdater aj skutočne za 
program zaplatil. 

3 .5 Obmedzená záruka. TOPSET ruči za to, že poSkytnutý program bude počas záručnej doby 24 
mesiacov od dodania fungovať tak, ako je uvedené v použivaterskej priručke (alebo inom 
písomnom alebo elektronickom materiáli dodánom spolu s programom). Nadobúdater súhlasi s 
tým, že žiadny program nie je úplne bez chýb a kupuje program "taký ako je· so všetkýmI 
prípadnými nedostatkami alebo chybami. Akékorvek úpravy, vylepšenia programu, rozšírenie 
funkcii atď. okrem odstránenia prípadných chýb budú predmetom iných zmlúv a dohôd. 

3.6 Ukoneenie zmluvy. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek dalšie práva TOPSET, môže TOPSET 
odstúpiť od uzavretej zmluvy definovanej v ods.1.1, ak nebude nadobúdater dodržiavať dol"l6')dnuté 
podmienky a povinnosti uvedené v zmluve a/alebo v týchto licenčnýCh podmienkach. V takom 
prípade musi nadobúdateľ ihneď odinštalovať nadobudnuté programy zo všetkých počítačov vo 
svojej organizácii a znehodnotiť kópie programov a aj priSlušenstvo definované v odstavci 1.2. 
okrem dodaných textových databáz zomrelých, databáz fotografii náhrobkov, digitálnych máp, 
papierových máp a máp na fóliách . 

4. Ostatné ustanovenia 
4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

Rozsah licencie. TOPSET uderuje nadobúdaterovi licenciu na programy v obmedzenom 
rozsahu, a to v zmysle počtu licencii (s obmedzen fm na jednotlivé inštalácie, alebo multiverziu) a 
v zmysle verzie Gednouživaterská alebo sieťová verzia). Počet licencií a verzia budú uvedené v 
objednávke, potvrdeni objednávky, daňovom doklade, relevantných zmluvách alebo v licenčnej 
zmluve. Ak počet licencií v uvedených dokladoch nie je vyznačený , má sa za to, že bola udelená 
len jedna licencia programu. 

Dohodnuté obdobie, Ak nie je v inom dokumente dohodnuté inak, licencia sa poskytuje na dobu 
neurčitú , za podmienky dodržiavania týChto licenčných podmienok 

Výhradnosť licencie. TOPSET uderuje nadobúdaterovi nevýhradnú licenciu. 

Nakladanie s licenciou. Nadobúdater nie je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas (sublicenciu) na 
použitie programov. 

Odmena. Odmena za poskytnutú licenciu bude uvedená v objednávke. potvrdení objednávky, 
daňovom doklade, v príslušnej zmluve alebo v licenčnej zmluve. Ak nie je uvedené alebo 
dohodnuté inak, odmena za poskytnutú licenciu je zahmutá v nadobúdacej cene programu. 

Nároky za ~kody z nedodržania záväzkov nadobúdatera a porušenia autorských práv sa riadia 
prislušnými ustanoveniami Obchodného zákonnika a Autorského zákona. 

Platnosť a účinnosť, Tieto Všeobecné licenčné podmienky nadobúdajú platnosť a učinnosť 
dňom vydania 15. augusta 2013. 
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2.12 Prijať od poskytovatel'a poskytnutú "Licenciu" na špecifikované použitie portálu www.cintoriny.sk po 
splnení nasledujúcich podmienok zo strany poskytovatel'a: 

• zriadení autorizovaného prístupu na ftp server portálu www.cintoriny.sk 

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

• sprevádzkovaní relevantných funkcií portálu 

2.13 Zaplatiť poskytovatel'ovi za poskytnutú "Licenciu" dohodnutý "Poplatok" podl'a "Zmluvy". 

Č/ánok3 
Termíny a spôsob plnenia 

3.1 Poskytovatel' umožní nadobúdatel'ovi do siedmich pracovných dní od nadobudnutia platnosti a účinnosti 
"Zmluvy" a doručenia "Zmluvy" v zmysle znenia "Zm I u vy" začať zverejňovať v zmysle udelenej 
"Licencie" aktuálne údaje z programu WinCITY Cintorín© na portáli www.cintoriny.sk poskytnutím 
autorizovaného prístupu (ak už nebol predtým poskytnutý na základe inej zmluvy alebo dohody) na ftp 
server portálu www.cintoriny.sk písomným oznámením (emailom) identifikačných údajov pre prihlásenie na 
ftp server portálu www.cintoriny.skazaslanímpísomnéhonávodunazriadenieprístupu.Prihlasovacie 
údaje sú identifikačný kód (ID), prihlasovacie meno a prihlasovacie heslo do programu WinCITY Cintorín©. 
Poskytovatel' 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 dispozícii nadobúdatel'ovi 
všetky funkcie v zmysle znenia čl.2 Predmet zmluvy po dobu platnosti "Zmluvy". 

3.2 Poskytovatel' po zriadení vlastných interných prístupov a nastavení zašle (ak už nebol predtým zaslaný) 
nadobúdatel'ovi potvrdzujúci email. 

3.3 Poskytovatel' bude nadobúdatel'ovi na požiadanie poskytovať po dobu platnosti 
telefonické konzultácie týkajúce sa aktualizovaných dát, príp. aj vzdialený prístup 
spojenie po dohode termínu pripojenia cez vzdialený prístup a cez vyhradenú 
poskytovatel'. 

"Zmluvy" bezplatné 
na počítač. Hlasové 

pevnú linku hradí 

3.4 Po splnení záväzkov vyplývajúcich z ods. 3.1 a 3.2 "Zmluvy" má poskytovatel' v dohodnutom 
zmluvnom termíne nárok na vystavenie faktúry na "Poplatok" a jeho zaplatenie nadobúdatel'om. 

Pozn.l: Formulácie "ak už neboli predtým zverejnené (Zriadené, poskytnuté .. .) na základe inej zmluvy alebo dohody" alebo " ak už 
nebol predtým zaslaný" sú uvedené pre prípady predchádzajúceho zverejnenia bez časového obmedzenia napr. v rámci 
poskytnutia prístupu na skúšku. 

Č/ánok4 
" Poplatok" za poskytnutú " Licenciu" 

"Poplatok" za poskytnutú "Licenciu" je stanovený z počtu "Objektov" definovaných v ods. 2.2 a "Jednotkového 
poplatku", definovaného v ods. 4.2. 

4.1 "Poplatok" na rok 2014 

"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 (v ďalšom texte ako "Jednotkový poplatok") a počtu zostávajúcich celých 
kalendárnych mesiacov od uzavretia "Zmluvy" do konca roka. 

"Poplatok" na rok 2014: 

Počet "Objektov" x ("Jednotkový poplatok" :12) x počet zostávajúcich mesiacov do konca roka = 3 980 x 
(0,065 : 12) x 10 = 

215,58 € bez DPH (258,70 € s DPH) 



Licenčná zmluva na zverejňovanie na portá/i www.cintoriny.sk ver. R04_ 2013_ 05_01 SZ 5/10 

,,Jednotkový poplatok" na obdobie 12 kalendárnych mesiacov za jeden "Objekt" je stanovený pre rok 
2014 a rok 2015 na sumu 0,065 €/ "Objekt" bez DPH (0,078 €/ "Objekt" s DPH) 

Defin/cia ,,Jednotkového poplatku": 

,,Jednotkový poplatok" je cena za poskytnutie "Licencie" na použitie predmetu diela podľa čl.2 " Zmluvy" za jeden 
" Objekt" podľa znenia ods. 2.2 - 2.8 na 12 kalendárnych mesiacov aktuálneho roka. Základom ,,Jednotkového 
poplatku" je referenčná cena bez DPH, z ktorej je odvodená cena s DPH podľa platnej aktuálnej sadzby DPH v deň 
vystavenia faktúry. Výška ,,Jednotkového poplatku" a " Poplatku" za poskytnutie " Licencie" je stanovená zmluvne 
dohodou v zmysle zákona Č. 18/1996 Zz. o cenách v znen/ neskorš/ch predpiso~ vykonávacej vyhlášky Č. 
87/96 Zz., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady SR Č. 18/1996 Zz. o cenách v znen/neskorš/ch predpisov apodľa 
aktuálnych cien z Cenn/ka programov a služieb poskytovateľa na pr/slušný rok alebo obdobie. 

,,Jednotkový poplatok" na každý ďalš/ rok po roku, v ktorom bola vystavená prvá faktúra bude buď rovnaký ako 
uvedený v tejto "Zmluve'~ alebo stanovený dohodou, alebo stanovený podľa pôvodnej ceny,,Jednotkového poplatku" 
bez DPH s prihliadnut/m na výšku inflácie. Poskytovateľ má právo zvýšiť medziročne sumu ,,Jednotkového poplatku" 
s prihliadnut/m na výšku inflácie na základe p/somného oznámenia nadobúdateľov~ alebo len na základe faktúry 
zaslanej nadobúdateľovi tak, aby zvýšenie ceny nepresiahlo infláciu sledovanú Indexom spotrebiteľských cien oficiálne 
stanoveným ŠÚ SR za sledované obdobie. Sledovaným obdob/m je časové obdobie od septembra predchádzajúceho 
roka do septembra aktuálneho roka, v ktorom sa určuje výška ,,Jednotkového poplatku" pre nasledujúci rok. Výšku 
"Jednotkového poplatku" na nasledujúci rok podľa vyššie uvedeného stanov/ poskytovateľ do 31.októbra aktuálneho 
roka. Na požiadanie zašle poskytovateľ aktuálnu výšku ,,Jednotkového poplatku" nadobúdateľovi emailom. 

4.2 "Poplatok" na rok 2015 

"Poplatok" za poskytnutú "Licenciu" na rok 2015 bude faktúrovaný za celé obdobie roka a bude 
stanovený ako súčin počtu všetkých "Objektov" ku dňu uzavretia "Zmluvy" a aktuálnej výšky "Jednotkového 
poplatku". 

"Poplatok" na rok 2015: 

Počet "Objektov" x "Jednotkový poplatok" = 3 980 x 0,065 = 

258,70 € bez DPH (310,44 € s DPH) 

4.3 "Poplatok" na rok 2016 a ďalšie roky: 

"Poplatok" za poskytnutú "Licenciu" na ďalšie roky bude faktúrovaný za celé obdobie roka a bude 
odvodený od aktuálneho počtu "Objektov" umiestnených na portáli www.cintoriny.sk ku dňu vystavenia 
faktúry a aktuálnej výšky "Jednotkového poplatku". 

"Poplatok" na rok 2016 a ďalšie roky: 

Aktuálny počet "Objektov" x "Jednotkový poplatok" = 3 980 x 0,065 = 
258,70 € bez DPH (310,44 € s DPH) 

Vyššie uvedený výpočet sumy " Poplatku" na rok 2016 a ďalšie roky je len informat/vny ( faktúrovaný " Poplatok" bude 
približne rovnaký ako vyššie uvedenÝ, ak sa nebudú podstatne l/šiť počty " Objektov" v čase uzavretia "Zmluvy" a počty 
aktuálnych " Objektov" v čase vystavenia faktúry a aj ,,Jednotkové poplatky'') a vychádza z počtu " Objektov" v čase 
uzatvorenia "Zmluvy". Skutočná výška " Poplatku" bude stanovená z aktuálneho počtu " Objektov" a aj aktuálnej výšky 
,,Jednotkového poplatku" v čase vystavenia faktúry, tak ako je uvedené v predchádzajúcom. 

4.4 Poskytovate!' si vyhradzuje právo a nadobúdate!' s tým súhlasí, že poskytovatel' môže vyhlásiť termínovo 
a územne obmedzené akcie, ktorých súčasťou môže byť aj cena "Jednotkového poplatku" v inej výške 
ako je uvedená v "Zmluve". 
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Článok 5 
Platobné podmienky 

6/10 

5.1 Právo poskytovatel'a vyhotoviť prvú faktúru na "Poplatok" v roku udelenia "Licencie" a uzavretia "Zmluvy" 
s výškou podl'a ods. 4.1 "Zmluvy" vznikne po udelení "Licencie" a splnení zmluvných povinností 
poskytovatel'a v zmysle znenia ods. 3.1, 3.2. čl. 3 (Termíny a spôsob plnenia). 

5.2 V ďalších rokoch bude poskytovatel' faktúrovať dohodnutý "Poplatok" za obdobie celého kalendárneho 
roka vo výške a podl'a znenia ods. 4.2, 4.3 a to spravidla v januári, najneskoršie však v prvom štvrťroku 
aktuálneho roka. 

5.3 Úhradu faktúrovanej ceny za "Poplatok" vykoná nadobúdatel' platobným príkazom v termíne uvedenom vo 
faktúre v pol. "Termín úhrady". 

5.4 Nedodržanie termínu úhrady faktúrovanej ceny nadobúdatel'om oprávňuje poskytovatel'a na vyúčtovanie 
zmluvného úroku z omeškania vo výške 0,05 % z faktúrovanej ceny za každý kalendárny deň 
omeškania. 

Poskytovateľje povinný: 

Článok 6 
Povinnosti poskytovateľa 

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 spíňal podmienky pre správnu činnosť, vyplývajúce zo "Zmluvy". 
Poskytovatel' bude tiež podl'a vlastného uváženia s prihliadnutím na predpokladané potreby v budúcnosti 
zabezpečovať primeranú rýchlosť odozvy a dostupnosť portálu. 

6.3 Prostredníctvom internetového providera portálu www.cintoriny.sk vo zvýšenej miere kontrolovať 

dostupnosť portálu, jeho vyťaženie a rýchlosť odozvy v obdobiach, kedy je štatisticky zaznamenávaná 
najväčšia návštevnosť portálu. 

Nadobúdateľje povinný: 

Článok 7 
Povinnosti nadobúdateľa 

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

7.2 Informácie, 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 poskytovatel'ovi zmluvnú 
cenu v dohodnutej výške a termíne. 

Č/ánok 8 
Spôsob použItia predmetu " Zmluvy" 

8.1 Poskytovatel' udel'uje v zmysle znenia § 41 Autorského zákona súhlas na použitie predmetu "Zmluvy" 
spôsobom, ktorý je uvedený vo "Všeobecných licenčných podmienkach". 
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Rozsah "Licencie" 
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9.1 Poskytovateľ udeľuje v zmysle znenia § 42 Autorského zákona nadobúdateľovi "Licenciu" na použitie 

predmetu "Zmluvy" v neobmedzenom rozsahu čo sa týka počtu zverejňovaných cintorínov. Poskytovatel' 

udel'uje nadobúdateľovi "Licenciu" na použitie predmetu "Zmluvy" na dobu platnosti "Zmluvy". 

Článok 10 
Výhradnost' " Licencie" 

10.1 Poskytovatel' udeľuje v zmysle znenia §43 Autorského zákona nadobúdateľovi nevýhradnú "Licenciu" na 

použitie portálu www.cintoriny.sk. 

Článok 11 
Nakladanie s "Licenciou" 

11.1 Nadobúdateľ nie je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas (sublicenciu) na využívanie predmetu "Zmluvy". 

Prechod práva povinností 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. 
Článok 12 

Záručné podmienky 

12.1 Na predmet "Licencie" a relevantnú časť programu WinCITY Cintorín© 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 nadobúdateľom . Konkrétne 

záručné podmienky sú uvedené vo "Všeobecných obchodných podmienkach" a vo "Všeobecných licenčných 

podmienkach" . 

Článok 13 
Autorské práva/, výhrada vlastníctva autorských práv 

13.1 Na portál www.cintoriny.sk podľa tejto "Zmluvy" má poskytovateľ výhradné autorské práva v zmysle 

znenia "Všeobecných licenčných podmienok". Nadobúdateľ nadobudne všetky dohodnuté licenčné práva 

na použitie portálu www.cintoriny.sk podľa znenia "Zmluvy" až po uzavretí "Zmluvy", riadnom a úplnom 

zaplatení celého faktúrovaného "Poplatku" v dohodnutom termíne a pri riadnom plnení podmienok 

"Zmluvy" . Ak bude nadobúdateľ meškať so zaplatením dohodnutej čiastky s termínom splatnosti 

uvedenom vo faktúre, stratí až do úplného zaplatenia celej pohľadávky licenčné práva na používanie 

portálu www.cintoriny.sk a poskytovateľ použije technologické prostriedky na zablokovanie 

zverejňovania na portáli. Nadobúdateľ vyhlasuje, že s uvedenými technologickými opatreniami súhlasí 
• 

a bude ich akceptovať. 

13.2 Poskytovateľ má v zmysle znenia §17 Autorského zákona výhradné autorské práva na portál 

www.cintoriny.sk aj po riadnom zaplatení "Poplatku". Nadobúdateľ je povinný pri každom verejnom 

prezentovaní portálu uviesť portál ako dielo, na ktoré má výhradné autorské práva poskytovateľ. 

13.3 Nadobúdateľ vyhlasuje, že dáva poskytovateľovi súhlas na použitie, extrakciu a reutilizáciu celých 

obsahov "Zmluvou" dotknutých aktuálnych databáz z jeho programu WinCITY Cintorín© a ich 

kvalitatívne a kvantitatívne podstatných a nepodstatných častí pre účely zverejňovania na portáli. Ďalej 

nadobúdateľ vyhlasuje, že vykonáva majetkové práva autorov k zamestnaneckému dielu - relevantným 

databázam a vyhlasuje tiež, že nebudú vykonaním diela poskytovateľom podľa "Zmluvy" porušené 

nadobúdatel'ove autorské práva, ani osobnostné práva autora/ov k zamestnaneckému dielu, resp. že tieto 

sú vysporiadané. Predchádzajúce vyhlásenia v tomto odstavci neplatia v prípade, že autorom 

relevantných databáz je poskytovateľ a nadobúdateľ ich kvantitatívne a kvalitatívne nezmenil. 

13.4 Nadobúdateľ ďalej vyhlasuje, že je si vedomý toho a súhlasí s tým, že poskytovateľ vykonaním diela 

vytvorí nový, kvalitatívne a kvantitatívne podstatný prínos do pôvodných databáz v niektorých funkciách 
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portálu www.cintoriny.sk.spočívajúcivskrátení.filtrovaní.zoradení.priraďovaní k objektom alebo v inom 
upravovaní databáz, čo bude mať za následok vytvorenie nových databáz v zmysle znenia § 76 
Autorského zákona. 

Článok 14 
Platnosť a zánik "Zmluvy" 

14.1 "Zmluva" je uzatvorená na dobu neurčitú. 

14.2 Každá zo zmluvných strán môže vypovedať "Zmluvu" na ďalší rok písomnou výpoveďou v termíne do 
30. novembra aktuálneho roka s účinnosťou výpovede od Ol. januára nasledujúceho roka. 

14.3 Ak nadobúdatel' písomne nevypovie "Zmluvu" v termíne podl'a predchádzajúceho odstavca, poskytovatel' 
automaticky poskytne nadobúdatel'ovi "Licenciu" podl'a znenia "Zmluvy" na ďalší kalendárny rok. 

1404 Nadobúdatel' súhlasí s tým, že nie je možné počas platnosti "Zmluvy" prerušiť na určité obdobie 
poskytovanie "Licencie" na predmet "Zmluvy" a nezaplatiť za toto obdobie "Poplatok". Takéto konanie 
bude považované zo strany nadobúdatel'a za podstatné nedodržanie záväzkov vyplývajúcich zo "Zmluvy". 

14.5 Ak niektorá zo zmluvných strán podstatne nedodrží záväzky dohodnuté v "Zmluve", vzniká druhej 
zmluvnej strane právo na okamžité odstúpenie od "Zmluvy" za podmienok daných Obchodným 
zákonníkom a "Všeobecnými licenčnými podmienkami". 

14.6 V prípade odstúpenia od "Zmluvy" jednou zo zmluvných strán, bude nadobúdatel' povinný bez meškania 
prevziať od poskytovatel'a všetky plnenia vyplývajúce z predmetu "Zmluvy", a to vzniknuté, vykonané 
alebo ponúknuté poskytovatel'om v/do okamihu odstúpenia od "Zmluvy". Nadobúdatel' bude povinný 
uhradiť plnenia poskytovatel'ovi ihneď a v plnom rozsahu v zmysle podmienok dohodnutých v čiA 
"Poplatok" za poskytnutú "Licenciu" a čl.5 Platobné podmienky. Ďalej bude nadobúdatel' povinný uhradiť 
poskytovatel'ovi aj všetky preukázatel'né náklady a škody, ktoré vznikli poskytovatel'ovi v súvislosti s 
plnením "Zmluvy" alebo odstúpením od "Zmluvy", a to od nadobudnutia platnosti a účinnosti "Zmluvy" 
až do okamihu odstúpenia od "Zmluvy". 

14.7 Odstúpením od "Zmluvy" nezaniká právo poskytovatel'a voči nadobúdatel'ovi na zaplatenie 
vyfaktúrovaných čiastok za plnenie "Zmluvy", alebo časť "Zmluvy". 

Ak od "Zmluvy" odstúpi nadobúdatel', stanú sa všetky jeho finančné záväzky voči poskytovatel'ovi 
okamžite splatné a poskytovatel' bude mať povinnosť vrátiť nadobúdatel'ovi adekvátnu časť 

(vzhl'adom na výšku "Poplatku" a uplynulé obdobie roka) z už zaplateného "Poplatku" (prislúchajúceho 
aktuálnemu roku, v ktorom nadobúdatel' odstúpil od "Zmluvy"). 

14.8 Nadobúdatel' berie na vedomie a súhlasí s tým, aby aj po skončení platnosti "Zmluvy", a to akoukol'vek 
formou, zostali na portáli www.cintoriny.sk naďalej zverejnené posledné údaje podl'a ods. 2.3 písm. 
a),c), ako aj digitálne mapy a fotografie náhrobkov, zverejnené pred skončením platnosti "Zmluvy". · 
Nadobúdatel' vyhlasuje, že nebudú tým porušené jeho majetkové autorské práva na databázy údajov, 
fotografií a digitálne mapy a že ich poskytuje poskytovatel'ovi na portál bezplatne na neobmedzenú dobu 
na zverejnenie ako službu určenú občanom obce a verejnosti. 

14.9 "Zmluva" stráca platnosť dňom zániku jednej zo zmluvných strán, ibaže by práva a povinnosti 
vyplývajúce zo "Zmluvy" prevzala nástupnícka organizácia. 

14.10 Ak zmluvné strany uzavrú novú licenčnú zmluvu, týkajúcu sa zverejňovania popisných a grafických dát na 
portáli www.cintoriny.sk a autorizovaného prístupu na portál podl'a znenia predmetu "Zmluvy", platnosť 
"Zmluvy" zanikne okamihom platnosti a účinnosti novej zmluvy. 

Článok 15 
Ostatné ustanovenia 

15.1 "Zmluva" nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť deň po zverejnení "Zmluvy" 
na určenom webovom sídle nadobúdatel'a v zmysle znenia §47a zákona čAO/1964 Zb. (Občiansky 
zákonník) v znení neskorších predpisov. 
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15.2 Nadobúdatel' písomne (listom, emailom alebo potvrdením na konci "Zmluvy") oznámi poskytovatel'ovi 
termín, kde a kedy zverejnil "Zmluvu". 

15.3 Zmeny a dodatky ku "Zmluve" budú uplatnené zásadne písomne a to dodatkami potvrdeným i každou 
zmluvnou stranou. 

15.4 Nároky za škody a vady v predmete plnenia, za škody z nedodržania záväzkov podl'a "Zmluvy", pokia I' ich 
"Zmluva" neupravuje sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

15.5 Neoddelitel'nou súčasťou "Zmluvy" sú "Všeobecné licenčné podmienky" a "Všeobecné obchodné 
podmienky". Uzavretím tejto zmluvy sa zaväzujú obe zmluvné strany dodržiavať aj "Všeobecné licenčné 
podmienky" a "Všeobecné obchodné podmienky". Výnimkou z tohoto záväzku je zmena, rozšírenie, 
zúženie, modifikovanie príp. nahradenie znenia jednotlivých odstavcov "Všeobecných licenčných 

podmienok" ich zmeneným znením v príslušných častiach "Zmluvy" a jej prípadných dodatkov. V takom 
prípade má znenie "Zmluvy" a dodatkov prioritu pred znením "Všeobecných licenčných podmienok". 

15.6 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. 

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

15.8 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 definované v "Zmluve" a nesmú byť poskytnuté tretej osobe. A to ani po 
skončení právneho vzťahu založeného "Zmluvou". Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé právnych 
následkov porušenia tejto povinnosti. 

15.9 Poskytovatel' prehlasuje a nadobúdatel' s tým súhlasí, že v žiadnom prípade nie je poskytovatel' 
zodpovedný za obsah nadobúdatel'om zverejnených dát a údajov na portáli www.cintoriny.sk a ani dáta 
a údaje pred zverejnením poskytovatel' nebude kontrolovať z hl'adiska vecnej a gramatickej správnosti. 
Poskytovatel' poskytuje možnosť zverejniť dáta a údaje tak, ako je uvedené v predmete "Zmluvy" a tak, 
ako sú uložené v aktuálnom programe WinCITY Cintorín© u nadobúdatel'a. Pri spracovaní a následnom 
zverejňovan í môžu vzniknúť posuny alebo výpadky dát prípadne chyby diakritiky, ktoré sa môžu prejaviť 
pri použití niektorých, hlavne najnovších internetových prehliadačov. Prípadné chyby poskytovatel' 
odstráni v primeranom čase. 

15.10 Poskytovatel' prehlasuje, že nie je si vedomý, že by aktuálna verzia programu WinCITY Cintorín© a staršie 
verzie alebo aktuálna verzia internetového portálu www.cintoriny.sk obsahovali skryté, 
nedokumentované funkcie, ktoré nie sú uvedené ani v návode, ani v používatel'skej príručke, ani v 
"Zmluve" alebo nie sú uvedené ani vo "Všeobecných licenčných podmienkach", a ktoré by boli účelovo • 
a vedome naprogramované s ciel'om akýmkol'vek spôsobom znemožniť alebo obmedziť prácu 
s programami, poškodiť alebo modifikovať dáta a bez vedomia nadobúdatel'a zasielať akékol'vek 
informácie (okrem štatistík návštevnosti) z portálu smerom k poskytovatel'ovi alebo tretej strane. 

15.11 Zmluvné strany prehlasujú, že "Zmluvu" uzatvorili slobodne, vážne a bez omylu, ich zmluvná vol'nosť 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 poskytovatel' 
ponechá jedno vyhotovenie a nadobúdatel' tiež jedno vyhotovenie. 
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Prílohy.: Všeobecné licenčné podmienky na počítačové programy TOPSET Solutions s.r.o. 
Všeobecné obchodné podmienky TOPSET Solutions s.r.o. 

V Stupave, dňa 14.02.2014 

Ing. J n Vlček 
ko ,ate!' 

Za poskytovatel'a 

V Zlatých Moravciach, dňa .,r/L!..: .. 0..11 

Z~hrac.l"\JÍc~e :!iIlu~-::'y 
rn.e9ta Zl~t M;o:ra.vce 

mestsky J"d,~ ~ 
Hc.boL:'!' k'Cifl ~ 

9~~ .QJ. . - r.~. l.1.9.&YV~~.~ . 

Potvrdenie o zverejnení "Zmluvy" 

Marián omajko 
riadite!' 

Za nadobúdatel'a 

Potvrdzujem týmto, že "Licenčná zmluva o zverejňovaní cintorínov na portáli www.cintoriny.sk .. č.tz2014-02-

14bt1 bola zverejnená v zmysle znenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov na webovom sídle nadobúdate!'a 

www :?:~~~W~"!\~~' ~ "' ~~ '" dňa .. 1.~ . t. k.1.? .................. . 
Z!:\h!"::.Jc1niť k :!iIlu~!:ly 
rn.e9ta Z'.!íI: é ,1J;~I~vc;: 

mestsky ľH' ~~ "--
Hc.bot:1 . l 

953 O l Z iORAVCE 

Za nadobúdate!'a 
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