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čtiíno* s
5pósob použÍtia predmetu,,Zmluvy"

ffiil Wvateí udel'uje v zmysle znenia $ 41 Autorského zákona súhlas na použitie predmetu ,,Zmluvy"

ryfubom, Koý je uvedený vo ,,Všeobecných licenčných podmienkach".

čtánotr g
Razsah ,,Licencie"

9.1 Pos$ttovatel' udel'uje v zmysle znenia $ 42 Autorského zákona nadobúdatel'ovi ,,Licenciu'' na použitie

predmetu ,,Zmluý' v neobmedzenom rozsahu čo sa ýka pďtu alerejňovaných cintorínov. Poslqtovatel'

udel'uje nadobúdatel'ovi,,Licenciu'' na použitie predmetu lmluvy" na dobu platnosti,,Zmluý'.

darc*n
Wrdn6ť nLiffin

l0.lPoslrytovateí r"ldeřuje v mrysh zrrenia ý43 rubrslafro ákilB nadobrrdareron rrer.ýťrradnú Jicencju' na

použitÍe diela.

Mt7
tlffitbs Jtrurc*xf

11.1lladobrldaEÍ nb F opn*rrrerÚr uddť rcj @be ďhE (gbncrrcÍu) na vpÉír'anie plffil -anrný-
Preďrď prarr a povinnoďí rraennej J-icerrcie* na pnávneho Í'.ísb.pcr' nadobúdaEra ÍÚe F v aÉ 9 a6

AubÍského ákona vylú&Í'ý, pokiar sa htde }dnať o niáafirprrÍ*u orgnnizáiu nadobúdarera aieldenú

doterajším zňaďorratel'om.
článok 12

Záručné podmienky

12.1Na predmet ,,Licencie" a relevantnú časť programu W|nCITY Cintorín@ tak ako boli dodané a
zdokumentované poslqrtuje poslrytovatel'záruku 24 mesiacov od dátumu dodania a zaplatenia faktúry. V

bjto lehote na vlastné náklaď odstráni prípadné nďostatky rek]amované nadobúdatelbm. Konkrétne

áÍ[Jř'é eodÍniffiky srl urcfurrerlo -Všeobecrr'ýďr obďrodnýďr @mienkach* a vo,,Všeobecných licenčných

eomtl.

fur*tS
kMÉ prám, výffi L,rŇrÍ:fird aufusffil ffiív

!3J nB pqÉ' rnri6irycr poďa Ep -zmln4a rna pos@nter vÉrddr'e osobrrostrré autorské práva

vzry* aEň Jl*oteouý* menonýcr poďnbnok'. Nadobúdateí získa všeť(y dohodnuté licenčné

práa na pp'řnie portálu rYww.cinbrÍrry.sk @la znenia lmtuvtť' zdarma, a to po uzavretí lmluvy" a

,Éu'' clgrí poomiemt 
"Zmluv}ř 

ď do termínu upýnutia 12 mesiacov od odorrzdania zhotoveného

di{a podía pÍÉlušnej Zmluvy o dielo na pasportizáciu cintorínov. Nadobúdatel' nadobudne licenčné

pára v ďalšorn oMobí po upýnutí bezplatného obdobia 12 mesiacov len vtedy, ak zaplatí prvú

faktúrorranú dohodnutú čiastku riadne a včas. Ak nadobúdatel'faKúrovanú čiastku nezaplatí, stratí po

uptynutí bezplatného obdobia 12 mesiacov až do úplného zaplatenia celej pohl'adávky licenčné práva na

použÍvanie poftalu www.cintoriny.sk a poskytovatel' použUe technologické prostriedky na zablokovanie

zverejňovania na portáli. Nadobúdatel' vyhlasuje, že s uvedenými technologiclcými opatreniami súhlasí

a bude ich akceptovať.

I3.z Pos$ttovatel' má v zmysle znenia sL7 Autorského zákona ýhradné autorské práva na portál

www.cintoriny.sk aj po riadnom zaplatení ,,Poplatku". Nadobúdatel' je povinný pri každom verejnom

prezentovaní portálu uviesť portál ako dielo, na ktoré má ýhradné autorské práva poskytovatel'.

13.3 Nadobúdatel' vyhlasuje, že dáva poslrytovatel'ovi súhlas na použitie, extrakciu a reutilizácíu celých

obsahov ,,Zmluvou" dotknuýcň aktuálnych databáz z jeho programu WInCITY Cintoríno a ich

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

viilr-cin!ořit|\.l)4,-ltrsilePiilcfrí]lh;ffhbcj,r"*"rr,*.r*r,,,'rli:a*r|litlaoklu!,lfc!p.'ih^?Žnf:i'\.!qč'(tn(:
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*fhJdateí vyhlasuje, že vykonáva majetkové práva autorov k zamestnaneckému dielu _ relevantným

darabáam a vyhlasuje tiež, že nebudú vykonaním diela poskytovatelbm pod.l'a ,,Zmluť' porušené

lúbudatel'ove autorské práva, ani osobnóstné práva autoia/ov k zamestnaneckému dielu, resp' že tieto

ď vysporiadané. Predchádzajúce vyhlásenia v tomto 
. 
odstavci neplatia v prípade' že autorom

relarantných databáz je poskytovatel'a nadobúdatel' ich kvantitatívne a kvalitatÍvne nezmenil'

13.4 Nadobúdater d,alej vyhlasuje, že je si vedomý toho a súhlasí s ým, že pos$ovatel' vykonaním diela

vytvorí no'ý, r*uriiátÍvne a rvántitaiÍvrre poJ'tutný prínos do póvodných databáz v niektoých funkciách

portálu Www.cintori;'.;'' spočívajúciv r[rat"ni, Rttiovaní, zoradení, prirad'ovaní k objektom alebo v inom

upravovaní aatioaz,' čo bude mať za následok vytvorenie noých databáz v zmysle znenia $ 76

Autorského zákona.

článok tl
Platnosť a zánik ,Zmluvy"

t4.L -Zmlwa'' je uzaWorená na dobu neurótú'

L4.z Každázo zmlr-rvnýďr strán móže vrpoledať Jmluvu' na ďalší rok písornrrcu výpoveďou v termíne do

30. novemb. "]#;.Ět;';á;dí'Ll*ť* 
ůp**d" od 01. januara nasledujúceho roka'

14.3 Ak nadobt'datef písornrre rrevypcnne Žmluw'v Fm'r @ra predďr*Eajry odsbYcar poslrytovateí

aubÍnaudry possre nadob.rdaterffi "u*'ou* 
podÍa arenn lml$ť na ďalší kalerrdámy rok

I4"4 Nadobuda*r zuhhsí s tým, že n're je mory pocas platnosti ,Žml$4Č prerušť na urÚté obdobie

pos**an. -úon.i"* na'prea*9!'á"nČ ..neapraw á toio ouaónie .,PoplatolČ. Takéto konanie

hde porražované zo strany naoonuaaíera;Ň*"b neoooaanie závázkov q1pl'ývajúcich zo 'ZmluW''

14.5 Ak nie*orá zo zmluvných strán podstatne nedodĚí závázky dohodnuté V ,Zmluve'', wniká druhej

zmluvnejstraneprávonaokamžitéodstúpenieoa"zmtuvy..zapodmienokdanýchobchodným
zákonníkom a ,, Všeobecnými licenčnými podmienkaml"

14.6 V prípade odstúpenia od ,,Zmluť jednou zo zmluvých strán, bude nadobúdatel' povinný bez meškania

prewiať od poslqrtovatel'a všetky 
'pň"niu 

Vyplyvajuce. z preámetu "ZmluW'' 
a to vzniknuté' vykonané

alebo ponúknuté pos$1tovate1'om "la" 
;;irru oosttpenia od zňtuuť" .Nadobúdatel'bude 

povinný

ukrradÍťplrremiaposlq@mteroviinn"a"vplnornrozsahuvzmyslepodmienokdohodnuýchvčl.4
*PBdatDlť za podqltnuru Jicencjď a d.5 Ptatobrre podmbrrky- oalej ouoe nafubÚdateí povinný uhradiť

eoeK'/tilŇťoýŤ ai Yš€dry p*ytó+.r; naHady a škody, icorc '-'itti 
pmlqrbrrateíovi v srhrislosti s

eb*"Ůn lÍr*nď arebo odsnlperrů'ilT od JÍnltn4l, a to J naoobrrdnutia phtrrcsti a účinnosti 'Zmluw'

ď do olarrrřnr oa*iperrtr od Jm!m4ť'

t4.t odsbfuením od Jmlmnr rrezaniká právo poslrytorrateía vďi nadobúdaterovi na zaplatenie

''frildfo-.nýď' óasok za plnen-le lmlu\4Č, alebo čaď lmluvy".

Akodlml$4.odstúp'nadobúdatel,sbnúsavšetkyjehofinančnézávázkyvočipos$1tovatel'oví
o&amži* spla# a poslrytovateí bude mať pouinnosr vrátiť nadobúdatel'ovi adelolátnu časť

(vzhíadom na výšku ,,Poplatku.' a. uňvnuté obdobie ioka) z už zaplateného ,,Poplatku" (prislúchajúceho

apuálnemu rokú, v Korom nadobúdatel'odstúpil od ,,Zmluvý'')'

14.B Nadobúdater berie na vedomie a súhlasí s ým, aby aj po skončení platnosti ,,Zmluť, a to akoukolÝek

formou zostali na portáli Www.cintoriny.sk nad'alej zverejnené posledné údaje. podl'a ods' 2'3 písm' a)'c)'

akoajdigitálnemapyafotografienáhrobkov,zverejnenépredskončenímplatnosti,,Zmluvý..
Nadobúdatel,vyhlasuje, že nenuoú ým porušené jeho máJett<ové autorské práva na databázy údajov'

fotografiíadigitálnemapyažeictrposkytujepos$1tovatet'ovinaportálbezplatnenaneobmedzenúdobu
na zverejneniě ako službu určenú občanom obce a verejnosti'

L4.g ,,Zmluva.. stráca platnosť dňom zániku jednej zo zmluvných strán, ibaže by práva a povinnosti

ryplwajúce zo .,Zmluvy* prevzala nástupnícka organizácia'
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r{'l0 Ák anrluvné strany uzavfú novú licenčnú zmluvu, ýkajúcu sa zverejňovania popisných a graficlcých dát na
pÍtala www.cintoriny'sk a autorizovaného prístupu na portál podl'a znenia predmetu ,,Zmluvy", platnosť

-zmluť' zanikne okamihom platnosti a účinnosti novej zmluvy.

čtiinok ts
ostatné ustanovenia

15.1 ,,Zmluva" nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť deň po zverejnení,,Zmluý'
na určenom webovom sídle nadobúdatel'a v zmysle znenia $47a zákona č.4011964 Zb. (občiansky
zákonník) v znení neskorších predpisov.

15'2 Nadobúdatel' pkomne (listom, emailom alebo potvrdením na konci ,,Zmluý') oznámí poskytovatelbvi
termín, kde a kedy zuerejnil ,,Zmluvu"'

15.3 Zmeny a dodatky ku ,,Zmluve" budú uplatnené zásadne pÍsomne a to dodatkami potvrdenými každou
zmluvnou stranou.

I5.4 Nároky za škody a vady v prďmete plnenia, za škody z nďodržania ávázkov @l'a lmluý', pokial'ich
fmlwa" neuprawje sa riadia príslušn'ými ustanoveniami obchodného zákonníka.

15'5 Nrcddeliteírrou súčaďou -ZmlunČ sú .VšeobecrÉ licenčrre podmienlq| a.Všeobecné obchodné
@mlenlqf' Uzavretím tejto mrluvy sa zavázujú obe zrrluvné strany dodžiavať aj .Všeobecné licenčné
podmienky" a.Všeobecné obďrodné podmienlq|. \r'ýnimkou z tohoto závázku je zmena, rozšírenie,
aEenie, modifikovanie prtp. nahradenie znenia jednoťých odstavcov .Všeobecných licenčných
podmienolČ iďt zmenen'ým znením v príslušných častiach lmluvť' a jej prípadných dodatkov. V takom
prípade má znenie lmlny" a dodatkov príoritu pred znením.Všeobecných licenčných podmienok''.

15.6 Ak bude fmluva" dotknutá v dósledku legislatívnych zmien, zmluvné strany sa zavázujú, že bez
zbytočného odkladu uvedú jej obsah do súladu s novým právnym stavom písomným dodatkom ta( aby
nové znenia dotknuých ustanovení ,,Zmluť boli čo najbližšie zneniu póvodných ustanovení, alebo
zmyslu póvodných ustanovení.

15.7 V prípade, že sa niektorá časť ,,Zmluýt' stane neplatnou bez zavÍnenia zmluvných strán, zmluvné strany
súhlasia. že tým nie je dotknuý ceÝ obsah l'mluvy".

x5'8 ZrrilL.r'lflTé strany sa anrezrrjú Eďo'ráuať mEanllvoď o infurrnácjáÍr, ktoÍé získali pri realiácJi predmetu

J'nilrjqď, elÉ+'o prnní arrlu*rrffi podnúer'o{t beÉlrc lnfiorrrrmie spojené s predmetorrr lmlnď nesmú
hyť pdfrE na írÉ účefy ab }e dďrnuafe v -Zrnlure' a rresrnú bÉ postqrtrruté betej osobe. A to ani po
futňerÍ rfr,nďp vďďll zaHenďp Žrr**ott'. zmlwne strarry vyhlasujú, že sú si vedonÉ právnych
mishfuu tm@povhndi.

l5-9 l@l*r p*arje a nadobtldateÍ s tým súhlasí, že v žiadnom prípade nie je pos$1tovateí
zo@orcŮlý a oHr nadohtdaErom zraerejrenýď dát a údajov na portáli www.cintorÍny.sk a ani dáta
a údaje pred alerejnenírn pos$torateí nebude kontrolovať z hl'adiska vecnej a gramatickej správnosti.
l@t'arer poskyh$e možnosť alerejnť dáta a údaje talq ako je uvedené v predmete ,,Zmluvy" a tak,
ako sú ubžené v akhrálnom programe WInCITY Cintoríno u nadobúdatel'a' Pri spracovaní a následnom
zrlerejňoraní móžu vzniknúť posuny alebo výpadky dát prípadne chyby diakritiky, ktoré sa móžu prejaviť
pri použití nieKor,ých, hlavne najnovších internetoých prehliadačov. Prípadné chyby pos$rtovatel'
odstráni v primeranom čase.

15.10 Poskytovatel' prehlasuje, že nie je si vedomý, žeby aktuálna verzia.programu WInCITY Cintoríno a staršie
vezie alebo aKuálna 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 cielbm akýmkolÝek spósobom znemožniť alebo obmedziť prácu
s programami, poškodiť alebo modifikovať dáta a bez vedomia nadobúdatel'a zasielať akékolÝek
informácie (okrem štatistík návštevnosti) z portálu smerom k poskytovatelbvi 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,,Zmluý' si prečíLali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.
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!ff2-ffinrď je whotovená vo dvoch exemplároch, z ktoých po ich obojstrannom potvrdení si poskytovatel'

F'eúá jednovyhotovenie a nadobúdatel' tiež jedno vyhotovenie'

ffihr.: Všeobecné licenčné podmienky na počítačové programy ToPsET Solutions s.r.o.

Všeqbecné obchodné podmienw ToPsET Solutions s.r.o.

V Stupave, dňa 14.05.2013 V Dojči, dňa'.íÝ.:ť_: P!!P..,...

taí lil&
..tJ............../..................
V rng.:ánrvlčet
' konatel'
Za pos$ltovatel'a

#BEC *ffi"JC
9o5 02'EffiJč
Ěo:0oacgsoe

(]: ifmdúÍail4mva\dnlw!- ď t]0.]rtb,u0É'fnýý' - cinlrú*\xoýe - ýž f. piara dph'wrwa na -eriL $W'dakňny'sk\akfchd1akÍaalnaW\'i a*rzniciuojč'di.
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Pohrrdenie o zverejnení ,,zmluvy"

ffirmdzujem ýmto, že ,,Licenčná zmluva na zverejňovanie cintorínov na portáliwww.cintoriny.sk" č. u2o13-o5-

ffitl bola zverejnená v zmysle znenia $ 47a zákona č. 4011964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorší,.rh

predpisov na webovom sídle nadobúdatel'a

dňa....:|?:ř'.l2-b-


