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, , 
ZMLUVA O AKTUALIZACII PROGRAMOV A SYSTEMOVEJ PODPORE 

Uzavretá v zmysle Obchodného zákonnlka č. 513/1991 Zb. v platnom znení, podľa Zákona o cenich č. 18/1996 Zb. 
v platnom znení, vykonávacej vyhlášky č. 87/96 Zz. v platnom znení a Autorského zákona č. 618/2003 Zz. o autorskom 
práve a právach súvisiacich s autorským právom v platnom znení 

Poskytovate!' 

Organizácia 
Adresa 

V zastúpení 

Bank.spoj. 

IČO 
DIČ 
IČDPH 
tel. 

email 

Nadobúdateľ 

Organizácia 
Adresa 
V zastúpení 
Bank. spoj. 

IČO 
DIČ 
IČDPH 
tel: 
email 

číslo zmluvy poskytovateľa A/3156/96/2013 

číslo zmluvy nadobúdateľa .. J.R.f./~.q/?;. ... 

Článok 1 
Zmluvné strany 

TOPSET Solutions s.r.o. 
Hollého 2366/ 256, 900 31 STUPAVA 
štatutárny zástupca : Ing. Ján Vlček, konateľ 
obchodné záležitosti : Miroslava Kovatičová 
Slovenská sporiteľňa a.s., Bratislava 
č.ú. 5035907887/0900 
46919805 
2023645162 
SK2023645162 
02/65935 798 - Topset 
02/65459 256 - Ing. Ján Vlček 
02/65459 251 - Miroslava Kovačičová 
I ng. Ján Vlček - vlcek@topset.sk 
Miroslava Kovačičová - obchod@topset.sk 

Obec Veľký Horeš 
Obecný úrad, Družstevná 333/2, 076 52 Veľký Horeš 
štatutárny zástupca: PaedDr. Zoltán Pál, starosta 
Prima banka Slovensko, a.s. Žilina 
č.ú. 4328641002/5600 
00332089 
2020730613 
neplatiteľ DPH 
056/6397209 
velkyhores@gmail.com 

Článok 2 
Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom zmluvy sú práva a povinnosti poskytovateľa a nadobúdateľa vo vzťahu k udelenej licencii na priebežne 
aktualizované programy a práva a povinnosti poskytovateľa a nadobúdateľa pri poskytovaní služieb systémovej 
podpory k aktualizovaným programom. Licenciu na aktualizované programy udeľuje poskytovateľ nadobúdateľovi za 
licenčný aktual izačný poplatok (ďalej len aktualizačný poplatok) na dohodnuté obdobie podľa tejto zmluvy a tiež 
v zmysle znenia priložených Všeobecných licenčných podmienok na počítačové programy spoločnosti TOPSET 
Solutions s.r.o. (ďalej len Všeobecných l icenčných podmienok). Zmluva sa týka programov: 

• WinCITY Cintorín 



• 

„ aktualizácii programov a systémovej podpore A/3156/06/2013 

Článok 3 
Termíny a spôsob plnenia 

3.1 Licencia na priebežne aktualizované programy a služby systémovej podpory je poskytnutá na dohodnuté obdobie 
jeden kalendárny rok, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak. 

3.2 Poskyto~teľ bude počas platnosti zmluvy nadobúdateľovi dodávať aktualizované programy na vhodných 
nosičoch (diskety, CD) alebo cez internet s návodom na inštalovanie a príslušnou dokumentáciou. Podľa dohody 
ich dodá prostredníctvom verejného prepravcu, osobne, elektronickou poštou alebo vzdialeným prístupom. 

3.3 Poskytovateľ bude nadobúdateľovi poskytovať po dobu platnosti tejto zmluvy bezplatné služby systémovej podpory 
k programom, zahŕňajúce telefonické konzultácie, emailovú korešpondenciu a vzdialený prístup k počítaču 
nadobúdateľa. 

Pozn.: V bezplatných službách systémovej podpory nie sú zahrnuté školenia, inštaláde programov a opravy dát a programov (len 
za predpokladu že boli poškodené bez zavinenia poskytovateľa napr. výpadkom napájadeho napäda počítača, vírusmi, 
obsluhou počľtača a pod.) cez vzdialený prístup k počľtaču nadobúdateľa, ak nebolo dohodnuté inak. 

3.4 Ak bude poskytovateľ aktualizovať programy na základe zmien legislatívy, vyvinie, otestuje a dodá 
nadobúdateľovi aktualizované verzie v čo najkratšom čase, primeranom rozsahu zmien legislatívy a dostupnosti 
relevantných podkladov. 

\ 

3.5 Ak bude nadobúdateľ požadovať osobnú návštevu pracovníkov poskytovateľa za účelom inštalácie, školenia a 
pod., bude termín stretnutia stanovený dohodou ôboch strán, najneskoršie však do 14 dní od uplatnenia 
požiadavky nadobúdateľom. 

Článok4 
Aktualizačný poplatok 

4.1 Nižšie uvedené aktualizačné poplatky - ceny za licencie na aktualizované programy a za služby systémovej podpory, 
sú uvedené bez DPH a sú stanovené zmluvne dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. a vykonávacej vyhlášky 
č. 87/96 Z.z. v platných zneniach podľa aktuálnych cien z Cenníka programov a služieb poskytovateľa na príslušný 
rok alebo obdobie. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na termínovo a územne obmedzené cenové akcie na 
aktualizačné poplatky, ktoré sa týkajú fen nadobúdateľov s ešte neuzavretými zmluvami o aktualizácii programov, 
alebo s neuzavretými dodatkami k zmluve na príslušný program. 

Aktualizačný poplatok za ročnú aktualizáciu programov a za služby systémovej podpory za zvyšok roka 2014 je: 

WinCITY Cintorín 47,50 €bez DPH (57,00 €s DPH} 

Cena celkom 47,50 €bez DPH (57,00 €s DPH) 

Aktualizačný poplatok za ročnú aktualizáciu programov a za služby systémovej podpory od roku 2015 je: 

WinCITY Cintorín 95,00 €bez DPH {114, 00 €s DPH) 

Cena celkom 95,00 €bez DPH {114,00 €s DPH) 

4.2 Aktualizačné poplatky na ďalšie roky budú stanovené buď podľa pôvodnej ceny s prihliadnutím na výšku inflácie, 
alebo dohodou. Poskytovateľ má právo prípadne zvýšiť medziročne aktualizačné poplatky tak, aby zvýšenie cien 
nepresiahlo infláciu sledovanú Indexom spotrebiteľských cien za sledovaný rok (sledovaný ,rok je časové obdobie 
od septembra minulého roka do septembra aktuálneho roka) oficiálne stanoveným SU SR. Aktuálny cenník 
aktualizačných poplatkov na ďalší rok vyhotoví poskytovateľ do 31.októbra. Na požiadanie zašle poskytovateľ 
nadobúdateľovi cenník poštou alebo emailom. 

4.3 V nadobúdacích cenách za licencie na programy, ktoré sú poskytnuté nadobúdateľovi za cenníkovú cenu, alebo 
dohodnutú zníženú nadobúdaciu cenu bez termínovanej viazanosti licencie, alebo dohodnutú zníženú nadobúdaciu 
cenu s termínovanou viazanosťou licencie je zahrnutý aj aktualizačný poplatok za aktualizované programy 
a služby systémovej podpory na obdobie 12 kalendárnych mesiacov od dátumu nadobudnutia programu, t.j. od 
dátumu dodania služby uvedenom vo faktúre. Na začiatku nasledujúceho roka po roku, v ktorom bol nadobudnutý 
program bude poskytovateľ faktúrovať aktualizačný poplatok len za zvyšné obdobie (zaokrúhlené na 2 týždne) od 
uplynutia predplatenej doby 12 mesiacov do konca roka. V ďalších rokoch bude poskytovateľ fakturovať dohodnutý 
ročný aktualizačný poplatok spravidla v januári, najneskoršie však v prvom štvrťroku aktuálneho roka. 

4.4 Nadobúdateľ licencie s termínovou viazanosťou licencie dohodnutou na určité obdobie (spravidla 3-5 rokov) berie 
na vedomie a súhlasí s tým, že cena za licenciu na programy s termínovou viazanosťou dohodnutou na definované 
obdobie sa skladá z dohodnutej zníženej nadobúdacej ceny programu a súčtu aktuálnych (platných v jednotlivých 
rokoch) ročných aktualizačných poplatkov, ktorých počet sa rovná počtu rokov viazanosti, uvedených vo faktúre. 

Vo faktúre za licenciu na programy, ktoré sú poskytnuté nadobúdateľovi za dohodnutú zníženú nadobúdaciu cenu s 
termínovou viazanosťou licencie na určité obdobie sa uvádza doba .(obdobie) viazanosti (spravidla 3-5 rokov), 
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cenníková cena programu, z ktorej bola poskytnutá zľava, výška zľavy a fakturovaná suma - znížená nadobúdacia 
cena za program s termínovou viazanosťou. 

Nadobúdateľ licencie s termínovou viazanosťou sa zaväzuje, že po dobu od uzavretia tejto zmluvy do 12 
kalendárnych mesiacov (kedy má nadobúdateľ v nadobúdacej cene predplatenú aj licenciu na aktualizované 
programy a služby systémovej podpory) a následne aj počas doby ďalšieho dohodnutého obdobia viazanosti licencie 
uvedené~o vo faktúre (spravidla 3- 5 rokov): 

a). zotrvá vo zmluvnom vzťahu s poskytovateľom v súlade so svojimi záväzkami a neuskutoční žiaden taký 
úkon a to z akýchkoľvek dôvodov, ktorý by smeroval k ukončeniu, alebo účelom ktorého by malo byť 
ukončenie platnosti tejto zmluvy o aktualizácii programov pred uplynutím doby viazanosti (bez ohľadu na 
skutočné právne následky uvedeného úkonu). 

b) bude platiť poskytovateľovi na základe doručenej faktúry aktuálne aktualizačné poplatky po dobu viazanosti 
licencie 

c) nedopustí sa takého konania, alebo svojím konaním nedá žiaden taký podnet a ani neumožní také konanie 
(najmä čo sa týka licenčných práv poskytovateľa), na základe ktorého by poskytovateľovi vzniklo právo na 
odstúpenie od zmluvy alebo právo vypovedať zmluvu z dôvodov nesplnenia alebo porušenia povinností zo 
strany nadobúdateľa, ku ktorým sa zaviazal v tejto zmluve a/alebo dodatkoch k zmluve, alebo na základe 
ktorého by bol poskytovateľ oprávnen'{ mu v dobe viazanosti dočasne prerušiť poskytovanie aktualizovaných 
verzií programu. ' 

V prípade porušenia niektorej z povinností nadobúdateľa uvedených vyššie v písm. a), b), c) tohoto bodu (najmä 
ďalej vymenovaných, ale nie len týchto: nezaplatenie aktualizačného poplatku v lehote splatnosti, jednostranné 
ukončenie platnosti zmluvy pred uplynutím doby viazanosti, vykonanie úkonu smerujúceho k ukončeniu platnosti 
tejto zmluvy alebo jej dodatkov pred uplynutím doby viazanosti, bez ohľadu na skutočnosť, či naozaj dôjde 
k ukončeniu ich platnosti) je nadobúdateľ povinný uhradiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške rozdielu medzi 
cenníkovou cenou programu uvedenou vo faktúre pri poskytnutí licencie a súčtom fakturovanej zníženej 
nadobúdacej ceny a všetkých aktualizačných poplatkov zaplatených od uzavretia zmluvy do porušenia niektorej zo 
zmluvných povinností. 

Právo na zmluvnú pokutu podľa tohto bodu vznikne poskytovateľovi samotným porušením niektorej z povinností 
nadobúdateľa, a to v okamihu porušenia povinností nadobúdateľom, pričom toto právo nie je podmienené 
vykonaním žiadneho úkonu zo strany poskytovateľa (napríklad odstúpením od zmluvy alebo . prerušením 
poskytovania aktualizovaných programov v prípade porušenia povinností podľa písm. c) tohto bodu). Zmluvnú 
pokutu podľa tohto bodu bude nadobúdateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi bez ohľadu na dÍžku doby, ktorá 
mu ešte zostáva do uplynutia doby viazanosti. Zmluvná pokuta je splatná v lehote uvedenej vo výzve na jej 
zaplatenie, inak v lehote 14 dní odo dňa doručenia výzvy poskytovateľa nadobúdateľovi. 

4.5 V nadobúdacích cenách za programy, ktoré sú poskytnuté nadobúdateľovi za symbolickú akciovú cenu (spravidla 
cca 1,00 € bez DPH) nie je zahrnutý žiadny aktualizačný poplatok. Aktualizačný poplatok bude samostatnou 
položkou faktúry a vypočíta sa len za zvyšné obdobie (zaokrúhlené na 2 týždne) od nadobudnutia programu do 
konca aktuálneho roka. V ďalších rokoch bude poskytovateľ fakturovať dohodnutý aktualizačný poplatok na celý 
rok spravidla v januári, najneskoršie však v prvom štvrťroku aktuálneho roka. 

4.6 V aktualizačných poplatkoch za jednotlivé programy sú zahrnuté licenčné poplatky za aktualizované programy na 
dohodnuté obdobie, služby systémovej podpory (viď. aj ods.3.3) zahŕňajúce bezplatné telefonické a emailové 
konzultácie a poradenstvo, vzdialený prístup k počítaču nadobúdateľa, návody na inštaláciu v payierovej alebo 
elektronickej podobe a používateľské príručky (príp. dodatky k nim) tiež v elektronickej podobe. Dalej je v nich 
zahrnutá aj cena za jednu poštovú zásielku s aktualizáciou jedného programu ročne, (obsahuje CD alebo DVD, 
návod na inštalovanie programu a prípadne používateľskú príručku resp. dodatok k nej), poštovné, balné a 
manipulačný poplatok. Pre druhú a ďalšie zásielky s aktualizáciami jednotlivých programov zasielaných poštou 
vystaví poskytovateľ na základe počtu dodaných zásielok jednu súhrnnú faktúru na všetky dodané zásielky v 
decembri aktuálneho roka, alebo v januári nasledujúceho roka. V cene 3,50 E bez DPH za jednu zásielku je 
zahrnuté médium, nahratie programov, poštovné a balné. 

Článok 5 
Platobné podmienky 

5.1 Fakturovaný aktualizačný poplatok a poplatok za zásielky vo výške podľa znenia čl. 4 a znenia prípadných dodatkov 
k tejto zmluve zaplatí nadobúdateľ v termíne uvedenom vo faktúre v pol. „Termín úhrady". K cenám bez DPH, 
ktoré sú uvedené v ods. 4.1, alebo budú uvedené v dodatkoch k tejto zmluve bude poskytovateľ faktúrovať 
sumu DPH podľa aktuálnej sadzby DPH v deň vystavenia faktúry. 

5.2 Nedodržanie termínu úhrady fakturovanej ceny nadobúdateľom oprávňuje poskytovateľa na vyúčtovanie úroku z 
omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý kalendárny deň omeškania. 

Článok 6 
Povinnosti poskytovateľa 

6.1 Poskytovateľ sa zaväzuje počas doby platnosti zmluvy priebežne podľa potreby aktualizovať a udržiavať programy 
tak, aby spfňali podmienky pre správnu činnosť vyplývajúce z legislatívnych zmien v oblasti týkajúcej sa 
uvedených programov. Poskytovateľ bude tiež podľa vlastného uváženia s prihliadnutím na 
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predpokladané potreby v budúcnosti . inovovať programy tak, aby ich úroveň zodpovedala priemerným 
technickým možnostiam a počítačovému vybaveniu mestských a obecných úradov. 

Nadobúdateľ prehlasuje a súhlasí s tým, že poskytovateľ mu počas platnosti zmluvy môže v jednom kalendárnom 
roku poskytnúť niekoľko aktualizovaných verzií jednotlivých programov, ale tiež mu aj nemusí vždy v každom 
kalendárnom roku dodať aspoň jednu aktualizovanú verziu programov, pričom mu ale bude stále poskytovať 
služby sxstémovej podpory programov. 

Článok 7 
Povinnosti nadobúdateľa 

7.1 Nadobúdateľ sa zaväzuje, že pôvodné alebo aktualizované programy, ktoré sú predmetom tejto zmluvy bude 
používať len pre vlastné účely, zabezpečí ich autorskú ochranu v zmysle platných Všeobecných obchodných 
podmienok spoločnosti TOPSET Solutions s.r.o. (ďalej len Všeobecných obchodných podmienok) a Všeobecných 
licenčných podmienok priložených k tejto zmluve a bez súhlasu poskytovateľa neposkytne programy tretej 
právnickej alebo fyzickej osobe. 

7.2 Nadobúdateľ sa zaväzuje predmet zmluvy poskytnutý v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť 
poskytovateľovi aktualizačný poplatok v dohodnutej výške a termíne. 

8.1 Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú. 

Člán~k8 
Platnost' ~mluvy 

8.2 Každá zo zmluvných strán môže odstúpiť od zmluvy na ďalší kalendárny rok písomnou výpoved'ou v termíne do 
30. novembra aktuálneho roka, okrem nadobúdateľa, ktorému bola poskytnutá licencia na programy 
s termínovanou viazanosťou. V tomto prípade platia podmienky a pravidlá definované v čl. 4 ods. 4.4 tejto 
zmluvy. 

8.3 Ak niektorá zo zmluvných strán podstatne nedodrží záväzky dohodnuté v tejto zmluve, vzniká druhej zmluvnej 
strane právo na okamžité odstúpenie od zmluvy za podmienok daných Obchodným zákonníkom a Všeobecnými 
licenčnými podmienkami. 

Ak z titulu nedodržania záväzkov dohodnutých v tejto zmluve odstúpi od zmluvy nadobúdateľ, bude mať 
poskytovateľ povinnosť vrátiť mu pomernú časť (vzhľadom na uplynulé obdobie roka) z už zaplateného 
aktualizačného poplatku (prislúchajúceho aktuálnemu roku, v ktorom nadobúdateľ odstúpil od zmluvy) za 
program, ktorého sa nedodržaný záväzok týkal. 

Uvedené podmienky tohto odstavca neplatia však pre prípad, keď bola poskytnutá nadobúdateľovi licencia na 
programy s termínovanou viazanosťou. V tomto prípade platia podmienky a pravidlá definované v čl. 4 ods. 4.4 
tejto zmluvy. 

Článok9 
Záručné podmienky 

9.1 Na programy vo verzii ako boli dodané, aktualizované a dokumentované poskytuje poskytovateľ záruku 24 
mesiacov od dátumu dodania za podmienky, že táto zmluva bude v čase reklamácie stále platná. V tejto lehote 
odstráni na vlastné náklady prípadné nedostatky reklamované nadobúdateľom. Konkrétne záručné podmienky na 
programy sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach a Všeobecných licenčných podmienkach. 

Článok 10 
Ostatné ustanovenia 

10.1 Licencia na aktualizované programy je do zaplatenia faktúry časovo obmedzená, spravidla na 30 dní, alebo na 
poskytovateľom definovaný počet spustení programu. Až po zaplatení a aktivácii programov prestanú byť 
licenčné práva časovo obmedzené uvedenými podmienkami. 

10.2 Prevody dát do iných formátov nie sú predmetom tejto zmluvy. 

10.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť podľa ustanovenia §47a), ods. 1 
zákona č. 40/ 1964 Zb. Občianskeho zákonníka v nasledujúci deň po dni zverejnenia zmluvy. 

10.4 Zmeny a dodatky k tejto zmluve budú uplatnené zásadne písomnými dodatkami potvrdenými každou zo 
zmluvných strán. 

10.5 Ak bude v dôsledku legislatívnych úprav dotknutá táto zmluva, zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného 
odkladu uviesť jej obsah do súladu s novým právnym stavom dodatkom a to tak, aby nové znenia ustanovení boli 
čo najbližšie pôvodným. 

10.6 V prípade, že sa niektorá časť zmluvy stane neplatnou bez zavinenia zmluvných strán, zmluvné strany súhlasia, že 
tým nie je dotknutý obsah tejto zmluvy. 
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10.7 Nároky za škody a vady v predmete plnenia, za škody z nedodržania záväzkov podľa tejto zmluvy, pokiaľ ich 
zmluva neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení. 

10.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o aktualizácii sú Všeobecné licenčné podmienky a Všeobecné obchodné 
podmienky. Uzavretím Zmluvy o aktualizácii programov a systémovej podpore sa zaväzujú obe zmluvné strany 
dodržiavať aj ustanovenia Všeobecných licenčných podmienok a Všeobecných obchodných podmienok v plnom 
roz~u. Výnimkou z tohoto záväzku je zmena, rozšírenie, zúženie, modifikovanie príp. nahradenie jednotlivých 
odstavcov Všeobecných licenčných podmienok a Všeobecných obchodných podmienok ich zmeneným znením v 
príslušných častiach tejto Zmluvy o aktualizácii programov a systémovej podpore a jej prípadných dodatkov. V 
takom prípade má znenie Zmluvy o aktualizácii programov a systémovej podpore a dodatkov prioritu pred 
znením Všeobecných licenčných podmienok a Všeobecných obchodných podmienok. 

10.9 Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po ich obojstrannom potvrdení si každá zo zmluvných 
strán ponec.há jedno vyhotovenie. 

Pn1ohy: Všeobecné licenčné podmienky na ~tačové programy TOPSET Solutions s.r.o. 

Všeobecné obchodné podmienky TOPSET Solutions s.r.o. 

V Stupave, dňa 13.06.2013 

TOPSET Solutions s.r.o. 
Hollého 23661259. 900 31 Stupava 

T: 02165459251. E: topset topset.sk 
tCO: 46919805, tC DPH: SK 2~ 

-1-

/ 

~ 

Ing. Ján Vlček 
konateľ 

Za poskytovateľa 

Vo Veľkom Horeši, dňa /..f.J?..(i.M 13 

.. ~~.~„. 
PaedDr. Zoltán Pál 

starosta obce 
Za nadobúdateľa 



.;Vé1 o aktualizádi programov a systémovej podpore A/3156/06/2013 

Potvrdenie o zverejnení ,.Zmluvy o aktualizácii programov a systémovej podpore" 

„ 
Potvrdzujem týmto, že „Zmluva o aktualizácii programov a systémovej podpore" č. A/3156/06/2013 bola zverejnená 

v zmysle znenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov na webovom sídle 

nadobúdateľa 

Za nadobúdateľa 
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1. Premtbula 
1.1 

1.2 

1.3 

2. 
2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

3. 
3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

„. 
4.1 

4.2 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia, pokiaľ sa zmluvné 
strany výslovne a písomne nedohodli Inak. 

Naslejiujúce ustanovenia o dodávke tovaru platia (ak to dáva 
zmysd'), aj pre dodávky počítačových programov a služieb. 

Zmluvné vzt'ahy medzi pred•vajúcim ( príp. podÍa charakteru 
zmluvy dodávaterom, zhotoviteľom, majiteľom vtastnlckych a 
autorských práv, poskytovatelom) spoločnosťou TOPSET 
Solutions s.r.o (ďalej len TOPSET) a kupujúcim (príp. podla 
charakteru zmluvy odberatefom, objednávateľom, poufivatefom, 
nadobúdateľom) sa riadia príslušnými ustanoveníamí 
Obchodného zákonníka Zákona č. 51311991 Zb. v znení 
neskorších predpisov a Zákona č. 61812003 Z.z. o autorskom 
práve a právach súvisiacich s autorským právom (AutOfský 
zákon) 

Uzavretie zmluvy 
Objednávka sa pokladá za névrh kúpnej zmluvy (zmluvy o dielo, 
zmluvy o poskytnutí programov, geodetických Informácií, 
licenčnej zmluvy atď. ), ďalej len zmluvy. Zmluva medzi oboma 
zmluvnými stranami sa uzatvara na úklade tohoto návrhu a v 
zmysle znenia príslušných ustanovenl Obchodného zákonnlka 
resp. Autorského zákona. 

Zmluva sa pokladá za uzavretú, keď predávajúci po obdrž.ani 
objednávky zašle kupujúcemu písomné potvrdenie objednávky 
(poštou alebo elektronicky), alebo Inak potvrdl prijem 
objednávky. Zmluva sa pokladá tiež za uzavretú, ak TOPSET 
nainštaluje alebo zašle (osobne, Internetom, emailom, 
vzdialeným prístupom) program s príslušenstvom, so 
Vffobecnýml obchodnými podmienkami TOPSET SoMions 
s.r.o. (ďalej len Všeobeaié obchodné podmienky) a Všeobecnými 
licenčnými podmienkami na počítačové programy TOPSET 
Solutions s.r.o. (ďalej len Všeobecné licenčné podmienky) 
kupujúcemu a kupujúci ao znením Všeobecných licenčných 
podmienok a Všeobecných obchodných podmienok súhlasí. 
Súhlas môže byt' vyíadrený písomným potvrdením, zaplatením 
faktúry, nevrátením zásielky do sedem kalendárnych dni od jej 
prijatia alebo nainštalovanlm programov. Pretrhnutie ochrannej 
nálepky na Inštalačnom médiu sa považuje za nainštalovanie 
programov. 

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

Platnosť zmien a doplnkov zmluvy je podmienená plsomným 
potvrdením predávajúceho. 

Podklady, cennrky, demonitračné verzie 
Cenová ponuka predávajúceho je záväzná do termínu 
uvedeného na ponuke, ak nie je dohodnuté inak. 

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 potvrdenl objednävky. 

Akékoľvek technické podklady, katalógy, prospekty, zobrazenia, 
demonštračné verzie programov, príručky a pod„ ktoré sú 
označené logom TOPSET, adresou spoločnosti, výpisom na 
obraz.ovke, alebo ak z obsahu vyplýva autor.;tvo TOPSET, slJ 
duševným vlastnictvom predávajúceho, a bez povolenia ich 
nemôže kupujúci reprodukovať, napodoboval', rozmnožovať a 
pod. Takisto sa na ne vzťahuje ochrana príslušných zákonných 
ustanovení o autorskom práve a tiež na ne poukazujú aj 
prislušné ustanovenia Všeobecných licenčných podmienok 
TOPSET. 

Ponuky predävajúceho sú jeho vlastníctvom so všetkými 
príslušnými prilohami a nesmú byť bez jeho súhlasu poskytnuté 
tretej právnickej alebo fyzickej osobe. 

Tennln dodania 
Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, začína dodacia lehota 
plynúť najneskoršie nižšie uvedeným termínom: 

a) dátumom potvrdenia objednávky 

b}détumom splnenia všetkých technických, obchodných a 
finančných predpokladov, ktoré mal splní!' kupujúci 

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

Predávajúci je oprávneny dodať ča.sf alebo celú dodávku pred 
uplynutím dohodnutého termlnu plnenia. 

4.3 Ak predávajúci mešká s termínom plnenia a meškanie vznikne 
okolnosťami na strane predávajúceho, ktoré predstavujú dôvod 
na zbavenie zodpovednosti za :<'.áv!lzky zmluvných strán v 
zmysle čl.9, potom poskytne kupujúci predávajúcemu primerané 
predÍženie dodacej lehO(y. 

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

4.5 Ak kupujúci neprevezme v zmysle zmluvy pripravený tovar na 
zmluvne dohovorenom mieste, alebo v zmluvne dohodnutOfn 
čue a oneskorenie nie je zavinené jednaním alebo opomenutím 
predávajúceho, potom mô!e predávajúci bud predlžiť plnenie, 
alebo pri stanovení lehoty odstúpiť od prijatej zmluvy. 

Keď je tovar pripravený k odoslaniu, môže ho predävajúci 
uskladniť na náklady a nebezpečenstvo kupujúceho. Predávajúci 
je okrem toho oprávnený pofadovaf náhradu za všetky primerané 
výdavky, ktoré musí vynaložil' na realizáciu zmluvy, a ktoré 
neboli zahrnuté v platbe, s výnimkou všetkých iných nárokov voči 
kupujúcemu z dôvodov tohoto oneskorenia. 

S. Pl'Khod nebape&natva, prevzatie predmetu kúpy 
5.1 Ak nie je dohodnuté ínak, ak sa odosiela predmet kúpy na 

miesto plnenia alebo určenia verejným prepravcom, má sa za to 
!e, kupujúci mal možnosť si predmet kúpy prezrieť v lehote 
sedem kalendárnych dni odo dňa doručenia zásielky. 

5.2 Ak níe 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 Pokiaľ 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 cennlk zmenia do termlnu dodania tovaru, potom 
platia predtým dohodnuté ceny podľa pôvodného cennlka. 

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

6.4 Ceny v cenniku alebo cenových ponukéch sú uvedené s DPH, 
alebo bez DPH podľa znenia aktuálneho cenníka, alebo cenovej 
ponuky. 

7. Platobn6 podmienky 
7 .1 Platby sa realizuj(! 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 
zäruky alebo íným protlnérokom, ktoré nie sú uznané 
predávajúcim. 

7.3 Ak je kupujúci v omeškanl s dohodnutými platbaml, alebo ínýml 
povinnosťami, potom môfe predávajúci llvať bud na plnení 
zmluvy a: 

a) odsunúť splnenie jeho vlastných záväzkov do zaplatenia 
dohodnutej zvyšnej platby alebo splnenia Iných povinnosti, 

b) poskytnúť primerané pred[ženie lehoty na zaplatenie, alebo 
splnenie povinnosti 

c) uplatnil' 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 tiaden dôvod na z.bavenie zodpovednosti za 
záväzky zmluvných strán v zmysle čl.9. 

7.4 Ak po uplynutí dodatočnej lehoty podľa čt 7.3 kupujúci nezaplatí 
dlžnú platbu, alebo nesplnl iné dohodnuté povinnosti, potom 
môže predávajúci odstúpiť od zmluvy jednoduchým písomným 
oznámenlm. Kupujúci musí predávajúcemu vrátiť spiit' už dodaný 
predajný tovar, výkresy, initalačné disl<ety, príručky a pod. 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, vektoriz.écia 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 sl vyhradzuje vlastnícke právo na predmet predaja 
až do úplného splnenia všetkých finančných záväzkov 
kupujúceho. Kupujúci musf dodržať všetky požadované foonálne 
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predpisy na zachovanie výhradného vlastnlctva. Pri exekucil, 
alebo iných nárokoch je kupujúci povinný uplatňovať vlastnícke 
právo predávajúceho a bezodkladne ho na tento stav upozorniť. 

7.6 Iné nároky predávajúceho voči kupuíúcemu z dôvodu meškania 
sú ll)'t4čené, okrem dôvodov uvedených v článku 7. 

8. 2'n.ik1 
8.1 Záručná doba na zariadenia a programy dodané firmou TOPSET 

je 24 mesiacov, ak nie je v Iných dokladoch (doklad o kupe, 
záručný list) uvedené Inak. Predávajúci je povinný podľa pravidiel 
nasledujúcich ustanovení odstrániť v záručneí dobe každú vadu 
tovaru (služby, programu). ktorá obmedzuje jeho použitefnosf, a 
ktoré vznikla chybou konštrukcie, materiélu, programu alebo 
výroby. 

Záruka sa vzťahuje na správnu funkciu jednollivých zariadení 
dodaných predávajúcim (tlačiarne, počítače, programy a pod.). Ak 
predávajúci dodáva kompletné zariadenie tj. napr. počítač s 
tlačiarňou • programami, vzťahuje sa záruka (s Individuálnou 
ziručnou dobou definovanou pre jednotlivé komponenty dodállky) 
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 Zéväzky zo z.áruky, pokiaľ 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). pripadne ho podľa 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 l iste predávajúci špecifikuíe 
obsah záruky jej rozsah, podmienky a d!žku záručnej doby. 
Miestom uplatnenia záruky je sí<lo spoločnosti TOPSET 
Solutions s.r.o., Hollého 23661258, 900 31 Stupava. 

8.3 Kupujuci sa môže odvolať na tento článok len vtedy, keď 
predávajúcemu ihneď písomne oznámi vzniknutú vadu. Keď 
podľa znenia tohoto článku má predávajúci povinnosť odstránil' 
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 späl' vedný 
tovar, alebo vadné časti 

c) vymeniť vedný tovar 

d) vymeniť vadné diely 

Zéručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej sa 
odstraňujú vady u predávajúceho. 

8.4 Ak si neché predévajOci 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 predávajuceho a kupujúci 
trvá na oprave na svojom praoovisku, predávajúci vyšle 
pracovníkov odstrániť z.ávady ku kupujúcemu. Kupujúci hradi 
cestovné náklady týchto pracovníkov. 

8.5 Vadný tovar, alebo diely vymenené podľa tohoto článku patria 
predávajucemu. 

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

8. 7 Povinnosti vyplývajúce predávajucemu zo záruky platia len na 
vady, ktoré vzniknú pri dodržiavanl predpokladaných podmienok 
prevádzky a pri normálnom poutlvaní. Záruka neplall na vady, 
ktoré boli zapríčinené: 

poruchami napájacej siete a prevádzkou počítača bez 
záložného zdroja 

počítačovými virusmi 

zlou údržbou, nadmerným znečistením okolitého prostredia 
prachom alebo dymom 

neodbornou, a za/bez plsomného sóhlasu predávajúceho 
vykonanou opravou alebo zmenách inými osobami ako 
predávajucim alebo nim povereným 

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

mesiacov na dodané néhradné diely okrem spotrebného 
materiälu. 

8.9 Platí za výslovne dohodnuté, že predávajúci nemusi 
kupujúcemu nahradiť škody za zranenie osôb, za škody na 
tovare, ktorý nie je predmetom zmluvy, za stratu materiálu, stratu 
dát alebo ušlý zisk, pokiaľ sa z okolnosti jednoUivých pripadov 
nepreukéže z.ávažné zanedbanie povinnosti predávajuceho. 

8.10 Za závažné zanedbanie povinnosti predévajúceho sa nemôže 
pokladať každá chyba zručnosti alebo svedomitosti 
pracovníkov predávajúceho. Za z.ávamé zanedbanie povinnosti 
predávajúceho sa m6fe považovať len konanie, ktorým by 
predávajúci nechal bez povšimnutia nedbanlivosť, alebo závažné 
nésledky konania jeho pracovníkov, a ktoré by pri obvyklom 
odbornom póstupe 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 zéruke v Obchodnom zékonniku je 
vyl učená. 

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

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

9. D6vody na zbavenie zodpovednosti ZI závizky 
zmluvnjch strM 

9.1 Nasledujúce okolnosti sa považujú za dôvody na zbavenie 
zodpovednosti za záväzl<y zmluvných strán v prípade, te 
nastanu po uzavreli zmluvy a su prekážkou jej plnenia, alebo 
dodržania termlnov plnenia: 

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

92 V článkoch 4 a 7 aú definované dôsledky týchto okolnosti s 
ohľadom na záväzky zmluvných strán. 

10. Prfsluinj aOd, poulltef'né privo, miesto plnenla 
10.1 Miestne prlslušným súdom pre všetky spory nepriamo, alebo 

priamo vyplývajúce zo zmluvy je miestne príslušný okresný sud 
Malacky. 

10.2 Strany si tiež môžu dohodnúť kompetentnosf arbitrážneho súdu. 

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

Vieobecn' obchodM podmienky TOPSET Sotullon8 a.r.o. 

Verzia 2013.1. Vyclan' v stupaw dl'la 01.01.2013. 
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1. 
1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

2. 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

Pl'9ambula 
Tieto Vhobealé licenčné podmienky na počllačové prog-arny (ďalej len "l lcentné 
podmienky") sa V21'ah14ú na pocvrdenie objednŕ.lok • návrhov zmlllv (v prlpade 
"krablcoWho" predaja prograimov mOte mar pocvrdenle objednávky aj formu teXIU v 
dallcM>m doklade $ priloienýml licenčnými podmlenkemi), na licenčné zmluvy (napr. 
Ucenčn6 zmluvy na zverejl\ovanle údajov na portáli www.cintoriny.sk, licenčné zmluvy na 
zverejl\ovanie na portáli www.aamospravaonline.sk, licenčné zmluvy ako súčasť iných 
zmlúv a pod.). _pnluvy o aktualizácii programov e systémovej podpo<e, me<lzi 
poskytovateľom llt:enáe • spoločnosťou TOPSET SoMions s.r.o. (ďalej len "TOPSET") a 
nadobúdatel'am (fyzickou alebo právnlclcou osobou) a tvoria Ich neoddelitel'nú súčasť. 
Platné Ucentná zmuva a zmvva o aklualizšci prngremov a systémovej podpore, platné 
potvrdene objednáVky alebo llkceptovaný (t.j. zaplatený alebo v stanovenej lehote 
nevráteni naspaľ) daňový doklad s prilotenými Llcen6'lými podmienkami sú právnymi 
zmluvami, ktO<ými udel\lje TOPSET nadobúdatelovl súhlas (ďalej len 11cenci'1') na 
poutllla diela, spoločl\ého diela alebo zameslnaneckého diela (ďalej Jen "dlelľ) na 
dohodnuté obdobie, v rozsahu a za odmenu podľa znenia licenčných podmienok a/alebo 
licenčnej zmluvy, Zmluvy o aktualizácii programov, potvrdenia objednévky alebo 
daflového dokladu. Dielom sO počítačové programy (ďalej Jen ·programy"), dodané 
v akejko!Vek forme (na nosí~ nepr. CO. so. poskytollateľam nainitalované do zariadenia 
nadobo)da(e(a, doda'lé elel<lronicky alebo ako súčasť progremového vybavenia zariederia 
dodan6ho poskytovateľom a pod.). TOPSET má ne dielo IUIOrSké práva. zaM'\a~ 
výhradné osobnostné pr6va e vjhradné majetl<ov6 prtva, alebo pr6va vjt<onu 
majetkových prav autora k spoločnému alebo za"'"tnaneckérru dielu. Ne poutltie 
programov od Iných dodavateľov (poskytovaterov) ako TOPSET, ktoré sú Integrované do 
zariadenl dodávaných firmou TOPSET, alebo na použitie programov, ktoré sú 
nadobúdatelovl dodané caz TOPSET sa vzťahujú licenčné podrrienky, zmluvy, práva a 
povlnnoed definované vlastnlkom autorských prév k prlalušným programom. Ak sl 
nadol>ťldatel sém obstará dáte, databázy, súbory popisných a geQ<letických Informácii 
katastra. digitálne mapy, folografta, orto(otcmapy a pod. (klorých autorom nie Je TOPSET) . 
a objedná od TOPSET ich nalvatie do programoY alebo z.ariadenl. ktoré nadobúdate! • 
zakllpil od TOPSET. potom TOP SET nezodpovedá za p<tpadné porušenia eutc<ských 
práv k dodaným auto<ským dielam z titulu ich neoprávneného poufitia nehreUm do 
programov alebo zariadenl. ZOdpovednosť za dodr!anie obchodných zmlúv, licenčných 
zmlúv, licenčných podmienok, práv a povinnosti k vyHia uvedeným aut~kým dielam 
(ktoré sú dohodnuté medzi nadobúdateľom a vlastnlkom autorských prév) preberá výlučne 
nadobúdateľ poskytujúci dielo tretej strany poskytovateľovi na účely nahratia diela do 
programu alebo zariadenia TOPSET. Programy TOPSET, alebo aj iných autorov sa 
nepredávajú, ale sa poskytuje licenáa na ich pouflvanla. 

Pojem programy zahiňa aj prfs1UŠ811$M> k programom, lj. dola.rnenláciu, n6ktesy, 
prospektový a reldarmý materf61 v plsomnej alebo elektronickej podobe, Internetovú 
podpo<u a služby, 'hard oopý' obrazovky, fotografia, animéáe, obrazové, textové a 
zvukové lnformááe. Prlsluienatvam k programom v zmysle znenia týchto Ucenčných 
podmienok sú aj databázy fotooran I, textové databézy a súbory geodetických Informácii 
dodlivané spolu s programami, ak TOPSET vykonáva majetkové práva autora k torruto 
dielu, spoločnému dielu alebo zamestnaneckému dielu. 

Tieto Ucenl!né podmienky sa riadia a vy1dadajú sa prfslušnýrri ustanoveniami Zákona 
t.. 618/2003 Z.z. o auhnl<om prtve a právach SÚl/fslacic:h s autorským právom (Autorský 
zákon) v zmysle platného znenia. 

NadobOdater vyjadri súhlas (Oklem vyjadfenia súhlasu uzatvorením zmllJvy) so znením 
týchto Ucenčných podmienok a zaväzuje sa ich dodrtlavar aj zaplatenlm dal\ového 
dokladu, prerušenfm plomby ochranného obalu !Ndla s programom, nalnltalovan1m 
programu a sprístupnenlm "ostrej verzie" z demo verzie (po zaslanl hesla). Ak 
nadobúdateľ s licenčnými podmienkami nesUhlasl, nemé právo otvoriť ochranný obal 
medla. koplrovať programy, lnttalovar a použivať Ich a odovzdartretlm osobám. 

Ak programy nainštaluje TOPSET u nadobúdatel'a. alebo ich inak doručf e spň•tupní 
nedob(Jdatefo'<i (prostrednldWm verejného prepravcu, na nosičoch. zaslanim 
elel<tronlcl<ou poštou, vzdial<lným pristupom. slcoplrovením z internetu. ako súčast 
dodávaného zariadenia a pod.), na<lobúdatel je polÓnný uhradiť faktúrovanU SUlnl za 
licencie v termlne splatnosti. AA nadobúdateľ neuhradí laktúrovar.l čiastku do termlnu 
splatnosti, stnica právo použivať programy a programy sa zablok\Jjú až do zaplatenia 
dal\ového dokladu. DÍ1ka doby od termínu spletnosll do zablokovania programov je 
náhOdná a je daná technologlollym opatrením. Po zablokovaní programov at do 
zaplatenia nie sú prístupné ani déta vtotel\é nadobúdateľom. 

Priva nadob6datera 
Ak nadobúdate! S(Hasi so zne<im tjc:hlo Licenmých podrTienok a bude ich dodrtlavat', 
poskytne mu TOPSET tieto pr6va: 

..,._,,..... a pouifVllnle. Nadobúdateľ môže nalnltalovar a používať len toľko kópii 
programov na rovnakom počte počltačov, kolka sl zakúpi licencii resp. koll<o Jlcenál má 
od poskytovateľa povolených nalnAtaiovať. Týka sa to a[ sieťových verzii a multiverzii 
programov. 

Povolené je lnitalovat', pouflvať, sprlst~ť. spustiť a zobraziť na jednom počítači Jen 
jednu kópiu programu. 

2'WIM kdpla. Nadobúclatel' m01e vytvorir k jednej licenáí jednu zálotn() kbPU 
pr09famu a využlvaf jJ výlučne ne archlvne účely a na opOtovnu inštalaáu progrWTl.I do 
počítača pri poruche. Nesmie vytvérať dalšie kópie programov, príručíek e dlgitalnych 
máp nad dohodnutý rámec. Dodané inštalačné verzie programov alebo zéložné kópie 
programov alebo akékoľvek Iné kópie nesmie nadobúdateľ vcelku alebo po č111iach a to 
v akejkol\/ek forme predávať. požičiavať, prenajímať, poskytovať na lizing, darovať a ani 
inak prevlasf na inu fyzickú alebo právnickú osobu. 

lpllnf pnldad, ,_,..._.. • .._ Nadobúdateľ nesmie programy splllne i:nkllldat' zo 
strojového do zdrojového kMJ, dekompilovat' za účelom ich analýzy, zlsf ovania 
algoritmov, reengineeringu, olprav, ZITien a dopfneria funkcii, atď„ s výnimkou prlpedov a 
v takom rozsahu, v akom je táto činnosť výslovne povolená z:!konom bez ohradu na to!o 
obmedzenie. 

Nadobúdetaľ nesmie vykonávať v súboroch s geodetickými informaciaml ani v kresbéch 
map fladne spätné analýzy dát mép, alebo úpravy, okrem vloženia textu o autorských 
právach TOPSET. Povolené nie aú tiet úpravy alebo odllránenie textu rohovej pe~alky a 
nazvu diela. Ak nadobúdateľ nedobudol ticenáu ne program Editor mapy, mé prévo 
vykonávef na digitálnych alebo papierovýál rnap6ch, ktoré boli pre nadobúdatela 
vyhocovené poskytovateľom (elllX> organizááou postupcu. ktorá na poskylovateľa • 
spoločnosf TOPSET Solulions 1.r.o . ako post~fka postúpila préva. polÓnnosti 
a vtastnlctvo) úpravy kresieb a súborov s geodetick9mí informaciaml len v rozsahu, ktorý 
umoMuja program Editor mapy. 

Poalcytownle lnfonn6clf. Nadobúdatel' nesmie poskytovať fiadne konzultacle, Informácie 
a podklady k programom, Ich prlslu!enstvu a stužb6m (a to najmä uk6tky einnosti, 
textov6 1 grafické výstupy z programov, inštalačné a demonh'ačné verzia programov, 
archlvačn6 médiá, prfručky, know how ku relevantným geodetickým prácam, slutbém, 
marketingu atď.) tretlm fyzklcým alebo pnlvnlckým osobám podRkatel'am aj 
nepodnbtel'am s Yýniml<ou osób, ktoré sú preukázatelhe kOl'll>etenlllé zastupovar v 
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jednanl Obecný, Miestny, Mestský, F81$ký úrad, Technické slu!by, Mestské služby, 
Verejnoprospeiné sJu!by, Pohrebné a ántorinske slu!by, SpoločensMI IAastníltov pódy, 
lesa, alebo ich orgenlzatné zložky a nim zalotené organizácie. Najrré nesmie 
poskytoval' akékof'llek lnfonnáde a podklady tretím prévnickým alebo fyzickým osobám, 
kloté obchodujú $podobnými programami, vyvija)l a/alebo vyrábajll programy (alebo Je 
predpoklad že budú) podobné vo svojom obeahu vyhotovenl s programami, na ktoré 
poskytol TOPSET nadobúdateľovi licenciu. V prlpade akýchkoľvek nejuností bude 
nadobúdateľ konzultovať možnosti s TOPSET. 

Predlod n• ln6 progremy. Ak sa nadobildatel rozhodne poutlvať konkurenčný 
program so zarrwanlm, Učalom, činnosťou alebo vstupmi a výstupmi rovnakými alebo 
podobnými pr09flWT'IU elebo časti prograrrAI TOPSET, slJáca icenčn6 práva na program 
s prfslušenstvcm v okamihu inltalovaria korlo.nnblého PfCl1'lWT'IU do slcU!obnej alebo 
o.troj prevádzky v jeho 0<g9nizácii. Nadobl)datar je povlnnY ihneď odin!talovar relevantný 
program TOPSET zo vtetkých počítačov a znehodnotir dodané Inštalačné a aktualizačné 
médiá a príslušenstvo definované v odseku 1.2. 
Poulllla YjkraeOY, máp. dat.bú. Grafické alebo textové výstupy z programov (obrázky, 
mapy, výt<tesy, databázy), na ktoré má TOPSET autorské práva, alebo výhradné 
osobnostné práva, je nadobúdateľ oprévnený pou!iľ buď na komerčné úOely (len ak má 
prtvo výkonu majetkových prév autora k dielu a TOPSET výhradné osobnostné práva), 
alebo Jen na reldarmé Učaly (ak mé TOPSET výhradné osobnostné a výhradné 
majMl<oW préva llUlora k delu). Nadoblldatel' v každom prípade zabezpečí, aby 
zverejnený grafický výstup (ol<tem výstupov pre interné potreby) obsahoval na stránke s 
grafikou ochrannú dolotiw "Geografický informačný systém 'MnCITY N'2ov programu• ty 
TOPSET Solutions s.r.o.• (napr. "Geografický Informačný systém WlnCITY Clntorin° fy 
TOPSET Solutions s.r.o."). Pre papierow formu grafických výstupov musl byť minimálna 
velkosť písma 20 % z vllfkostl najväčšieho plame na hárku (spravidla označujúceho bud' 
nézov organlzááe, alebo geografiollý nézov ku ktorému sa dielo viate), pre zobrazovanie 
ne monitore musí byľ min. vell<osť písma 1 O px. 

Priva flnny TOPSET 
Octir.- ,...._, ~ l'Jogramy oú clrlnené pred Ich nelegálnym 
pouflvanim a rozšfrovanlm technologickým opatrenlm. Nadobúdatef má po dodaní a 
nainltalovanl programu licenčné pnlva poskytnuté licenčnými podmienkami obmedZené 
na určitý čas, spravidla 1 O • 30 dni. Počas tejto doby je nutné programy zaplatiť a po 
výzve programu nahlislť TOPSET k6d z programu. Ak nadobúdateľ nemé voči TOPSET 
fladne záväzky, finna mu poskytne na základe oznémeného kódu haelo na odblokovanie 
prograrru. Po vlo:!enl hesla sa program odblokuje (aktivuje) a JioenOl'I• préva prestanú 
byt' časovo obmedzen6 vyššie uvedenou dobou. Počas doby, na ktonl je icenáa 
poal<ylrUá (bud na dobu určitú alebo net.rtitú • uvádza sa v objedn6vke, polvrdenl 
objadnévky, zmluve, dailovom doldade) bude ptogram Mkčný bez ďalšlch obmedzenl. 

Octir.- d6t. Oóleflt6 1úbory programov a déta Zlllohované na zitožných médiách 
m6tu byť zabezpečené proti zneužitiu alebo Odcudzeniu technologickým opatrenlm 
(kryptovanlm). Tak ako celý program, podlieha aj ltruktúra dát a systém technologických 
opatrenl autorským prévam TOPSET. Prevody dét do iných formátov nie sú predmetom 
tejto zmluvy. 

Nalded&nle a ~II~ ...,.,,,..._,,., Nadobúdate!' súhlasí s tým, te TOPSET 
mO!e zlskavar, analyzoval' a poutívaľ technlck6 lntormácie (o nerdvéri počítača, na 
ktorom je nainitalovaný progrMI, alebo o jeho programovom vybaveli) akýrrkof\lek 
apOeobom (intame~ servilný technik) pri se<Vise. alebo technickej podpore prô!J'amov 
alebo počítačov vzdialeným prístupom TOPSET bude tieto informácia vyutlvaf výlučne 
na riešenie prípadných problémov a na zleptenie produktov. Firma nebude v žiadnom 
prfpada ziskané Informácie zverejňovať. 

ZodpowdMá' u lkody. TOPSET ani dodévatella firmy nebudú zodpovednl (v miere, 
klonl povol\Jjú p<tsluiné zäkony) za nijaké $pecl61ne, náhodné, priame a nepriame čí 
ntsledné ikody akéliokol'vek <t\Jl1u (vrátane 1 bez obmedzenia škOd vyplýv&íúách z 
uilého zisku, prerušenia podnikania, straty lnfonnácil alebo akeJ<o!Vek ďallej finančnej 
straty), ktoré vyplj'valú z poutívanía, alebo z nemožnosti pou1lvaľ programy, alebo z 
pô6kylnutia alebo nepo$kytnutia služieb technickej podpory, pou11Um prograrru na iný 
účel ako je urtený a pod. a to aj vtedy, keď bola firma TOPSET na motnosf takýchto 
lkOd upozo.rnená. Cala zodpovednosť TOPSET bude podľa akéhokOl'llak ustanovenia 
týchto Licenčných podmienok obmedzené na surru, rovnajúcu sa nadobúdacej cene za 
program, klonl nadobudatef aj skutočne za program zaplatil. 

Oblnedzen6 drub. TOPSET iuči za to, te ptogram bude počas záručnej doby 24 
mesiacov od dodania f\6lgovar lak, ako Je weden6 v používateľskej prfručl<e (alebo inom 
p ltomnom alebo elekttonlckom materiáli dodanom spolu s programom). Nadobúdate( 
oúhlesl s tým. :!a žiadny program nie je úplne bez chýb a kupuje program "'taký ako Je" so 
vtetl<ýmf prlpadnýml nedostalkanV alebo chybami. Akékol\lek úpravy, vytepienla 
programu, rozšírenie f\Jnkdf atď. ol<rem odsrinenla prípadných chýb budú predmetom 
Iných zmlúv a dohôd. 

Ukont911Ja zmluvy. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek ďal~ie práva TOPSET, môže 
TOPSET odstúpiť od uzavretej zmluvy definovanej vods.1.1. ak nebude nadobúdate! 
docttiavar podmienky a požiadavky wedané v týchto licenOl'lych podmienkach. v takom 
prfpede rnJSi nadobúdate( ihneď O<initalovaC programy zo všetkých počltačov vo svojej 
atganiúcii a znít:ír vtetky kópie programov e pri sluSanstvo deftnované v odstavá 1.2. 

Ostatné ust.novenl• 
Roaah licencia. TOPSET udelUje nedobudatero'ii licenciu na programy v 
obmedzenom rouahu, a to v zmysle počtu licencii (s obmedzenfm na jednotlivé 
lnttalácie, alebo multlverzlu) a v zmysle verzie Oednoužívateľské alebo siaľová verzia). 
Počet licencii a verzia budú wedené v objednavke, potvrdenl objednévky, dal\ovom 
doklade. alebo v Ucenčnej zmluve. 

Dohoclnu'6 ollcloble. Ak nie Je v inam dol<umenta uvedené inall. ticende aa posl<ytuje na 
dobu n...-ätú. 

Vjlloldnoet'lc.icla. TOPSET udel'uje nadobúdataro'<i nevýhradnú licenciu. 

Nalcladanla a llc.nclou. Nadobúdatef nie I• oprévnený udeliť trata) osobe silhlas 
(subllcenciu) na pou!JUe programov. 

OdmanL Odmena za poskytnutie licencie bude wedená na objedn6vke, potvrdení 
objednévky, dal\ovom dol<lade. alebo v LicenOl'lej zmluve. 

VieobecM llc:enäl6 podmienky na poUbtčwi prognmy TOPSET 
Solutlons Lr.o.. 

Verzie 2013.1. Vydan6 v Stupave dlla 01.01.201S. 
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