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LICENČNÁ ZMLUVA 
na 

zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintoriny.sk 

Zmluva je uzavretá v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonnľk) v znenľ neskoršľch predpisov, 
zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskoršľch 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 neskoršľch predpisov 
a zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) 
v znení neskoršľch predpisov. 

Poskytovateľ 

Organizácia 
Adresa 

V zastúpení 

Bank. spoj. 

IČO 
DIČ 
IČDPH 
tel. 

email 

Nadobúdateľ 

Organizáda 
Adresa 
V zastúpení 
Bank. spoj. 

IČO 
DIČ 
IČDPH 
tel.: 
email 

číslo zmlwy poskytovateľa : tz2013-06-13bt1 

číslo zmluvy nadobúdateľa: .J.<?.f./@.!J. .. . 
Článok 1 

Zmluvné strany 

TOPSET Solutions s.r.o. 
Hoflého 2366/256, 900 31 STUPAVA 
štatutárny zástupca : Ing. Ján Vlček, konateľ 
obchodné záležitosti : Ing. Rastislav Vlček, konateľ 
Slovenská sporiteľňa a.s., Bratislava 
č.ú . 5035907887/0900 
46919805 
2023645162 
51<2023645162 
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 

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 
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Článok2 
Predmet zmluvy 

Táto zmluva je licenčná zmluva (ďalej v texte len ako ,,Zmluva'') a jej predmetom sú práva a povinností 
poskytovateľa a nadobúdateľa vo vzťahu k udelenej licencií (ďalej v texte ako „Licencia''}, ktorej obsahom je 
poskytovaníq autorizovaného prístupu na ftp server portálu www.cíntoríny.sk na dohodnuté obdobie 
a poskytovanie možností zverejňoval' z evidenčného programu WinCJ7Y Cíntorí~ TOPSET aktuálne 
databázové údaje, aktuálne grafické dáta (fotografie) z kariet hrobových miest a aktuálne digitálne mapy 
cintorínov s hrobovými miestami v správe nadobúdateľa na internetovom portáli www.cíntoriny.sk zo strany 
TOPSET Solutions s.r.o. ako poskytovateľa (majiteľa výhradných autorských práv k portálu) nadobúdateľovi 
licenčných práv z tejto ,,Zmluvy". Ftp server portálu bude nadobúdateľovi prístupný na základe pnäeleného 
identifikačného kódu, prihlasovacieho mena a hesla. 

Poskytovateľ sa zaväzuje: 
' 2.1 Udeliť bezplatne nadobúdateľovi „Licenciu" od termínu uzavretia „Zmluvy" do termínu 13.06.2014 t.j. do 

uplynutia 12 mesiacov od odovzdania zhotoveného diela podľa príslušnej Zmluvy o dielo na pasportizáciu 
cintorínov a udeliť nadobúdateľovi „Licenciu" ia paušálny licenčný poplatok (ďalej v texte len ako 
„Poplatok") na ďalšie dohodnuté obdobie podľa ,,Zmluvy" a tiež v zmysle znenia priložených Všeobecných 
licenčných podmienok na počítačové programy spoločnosti TOPSET Solutions s.r.o. (ďalej len 
„Všeobecných licenčných podmienok") a Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti TOPSET 
Solutions s.r.o. (ďalej len „Všeobecných obchodných podmienok"). 

2.2 Poskytnúť nadobúdateľovi 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 nadobúdateľa. 

• Počet všetkých založených kariet hrobov alebo hrobových miest v databáze programu WinCITY Cintorín© 
ku dňu uzatvorenia ,,Zmluvy" . „. „„ „„ „. „ . . „„ „„ .„ .. „ •. „. „ .. „ .. „. „. „. „. „. „. „. „. „ .. „ . „. „„. „„ „. 991 kariet 

• Počet všetkých hrobových miest v digitálnych mapách cintorínov v grafickej časti programu WinCITY 
Cintorín© ku dňu uzatvorenia „Zmluvy" „„„„„„„.„.„„„„„„„„.„„„„„ .„„.„„„„„„„ „„„„. 991 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 podľa znenia „Zmluvy", a to podľa 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.1: V ,.Zmluve" sa za hrobové míesto povafuje objekt, ktorý pozostÁva z jedného, alebo viacerých hrobov umiestnených nad 
sebou, alebo vedľa seba. V programe WinOty Cíntorín možno v databázovej časti zalofiť samostatnú kartu buď pre hrobové 
miesto pozostávajúce z Jedného alebo viacerých hrobov, alebo zalofiť samostatnú kartu pre kafdý hrob z hrobového 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.dntoriny.sk 

2.3 Na portáli www.cintoriny.sk podľa ,,Zmluvy" a na základe povoleného autorizovaného prístupu a aj 
rozhodnutia nadobúdateľa 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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b) špecifické údaje z karty hrobu alebo hrobového miesta zo záložky 11Hrob" o nájomcovi, platbách 
a nájomnej zmluve: 

• nájom zaplatený do1 

• zmluva platná do1 

• <ti'3tum uzavretia zmluvy1 

c) údaje z karty hrobu alebo hrobového miesta zo záložky ,,Zomrelľ': 

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

Pozn.1: po/olky pod písm. b) vyznačené homým Indexom 1 motno expottovať na ftp server portJlu po ich uvoľnenf na export 
z programu WinCITY Ontorf~, po qoméenf líadosti o zverejnenie týchto údajov od nadobúdateľa a správnom vyplnenl 
prideleného IO 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 nadobúdateľ 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 poskytovateľa. Poskytovateľ po spracovaní máp následne zverejní mapy na portáli. Mapy cintorínov 
spracované po priamom geodetickom zameraní na základe príslušnej Zmluvy o dielo na pasportizáciu 
cintorínov boli vložené a sprístupnené poskytovateľom na portáli www.cintoriny.sk v rámci plnenia Zmluvy 
o dielo na pasportizáciu cintorínov. 

2.5 Na portáli www.cintoriny.sk na základe rozhodnutia nadobúdateľa zverejniť fotografie náhrobkov získané 
a spracované priamym zberom a aktualizovať 11off 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 nadobúdateľ bude mať 
zakúpený modul Editor fotografií. Fotografie náhrobkov získané a spracované priamym zberom fotografií na 
základe príslušnej Zmluvy o dielo na pasportizáciu cintorínov boli vložené a sprístupnené poskytovateľom 
na portáli www.cintoriny.sk v rámci plnenia príslušnej Zmluvy o dielo na pasportizáciu cintorínov. 

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 nadobúdateľa povoliť funkciu 
„Overenie platieb", ktorá umožňuje overiť zaplatenie hrobového miesta na základe vyhľadania podľa 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 nadobúdateľovi stiahnuť vhodný baner pre použitie na svojej 
webovej stránke aj s Implementačným skriptom. Nadobúdateľ bude mať pridelený link 
www.nazovobce.cintoriny.sk, cez ktorý sa dostane návštevník stránky priamo na prednastavené údaje 
cintorínov na portáli www.cintoriny.sk. Informácie sú určené pre vývojárov web stránky nadobúdateľa na 
implementáciu odkazov. 

Nadobúdate/' sa zaväzuje: 

2.10 Dať poskytovateľovi k dispozícii potrebné podklady a poskytnúť dojednané spolupôsobenie 

2.11 Riadiť sa pri používaní portálu www.cintoriny.sk touto 11Zmluvou", „Všeobecnými licenčnými podmienkami 
"a „Všeobecnými obchodnými podmienkamr'. 
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2.12 Prijať od poskytovateľa poskytnutú „Licenciu" na špecifikované použitie portálu www.cintoriny.sk po 
splnení nasledujúcich podmienok zo strany poskytovateľa: 

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

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

• spr~ádzkovaní relevantných funkcií portálu 

2.13 Zaplatiť poskytovateľovi za poskytnutú „Licenciu" dohodnutý 11Poplatok" podľa „Zmluvy". 

Článok3 
Termíny a spôsob plnenia 

3.1 Poskytovateľ umožní nadobúdateľovi do siedmich pracovných dní od nadobudnutia platnosti a účinnosti 
„Zmluvy" a doručenia „Zmluvy" v zmysle znenia „Zmluvy" začať zverejňovať v zmysle udelenej 
„Licencie" aktuálne údaje z programu WinCTTY Cintorín© na portáli www.cintoriny.sk poskytnutím 
autorizovaného prístupu (ak už nebol predtým i:>oskytnutý 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.cintorlny.sk a zaslaním písomného návodu na zriadenie prístupu. Prihlasovacie 
údaje sú identifikačný kód (IO), prihlasovacie meno a prihlasovacie heslo do programu WinCTTY Cintorín©. 
Poskytovateľ 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 nadobúdateľovi 
všetky funkcie v zmysle znenia čl.2 Predmet zmluvy po dobu platnosti ,,Zmluvy". 

3.2 Poskytovateľ po zriadení vlastných interných prístupov a nastavení zašle (ak už nebol predtým zaslaný) 
nadobúdateľovi potvrdzujúci email. 

3.3 Poskytovateľ bude nadobúdateľovi na požiadanie poskytovať po dobu platnosti „Zmluvy" bezplatné 
telefonické konzultácie týkajúce sa aktualizovaných dát, príp. aj vzdialený prístup na počítač. Hlasové 
spojenie po dohode termínu pripojenia cez vzdialený prístup a cez vyhradenú pevnú linku hradí 
poskytovateľ. 

3.4 Po splnení záväzkov vyplývajúcich z ods. 3.1 a 3.2 „Zmluvy" má poskytovateľ v dohodnutom 
zmluvnom termíne nárok na vystavenie faktúry na „Poplatok" a jeho zaplatenie nadobúdateľom. 

Pozn.1: Formuláde Hak ut neboli predtým zverejnené (zriadené, poskytnuté„.) na základe Inej zmluvy alebo dohody" alebo „ak ut 
nebol predtým zaslaný" sú uvedené pre prípady predchádzajúceho zverejnenia bez časového obmedzenia napr. v rámci 
poskytnutia prístupu na skúšku. 

Článok4 
„ 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 2013 

„Poplatok" za poskytnutú „Licenciu" za obdobie od termínu uzavretia „Zmluvy" do konca roka je nulový 
(kecrže toto obdobie spadá do bezplatného obdobia poskytovania „Licencie" od začiatku mesiaca 
nasledujúceho po dni odovzdania zhotoveného diela podľa príslušnej Zmluvy o dielo na pasportizáciu 
cintorínov do uplynutia 12 mesiacov). 

4.2 „Poplatok" na rok 2014 

a) Bezplatné obdobie 

„Poplatok" za poskytnutú „licenciu" za obdobie od začiatku roka do termínu koniec mesiaca jún 2014 je 
nulový (keďže toto obdobie spadá do bezplatného obdobia poskytovania „Licencie" od začiatku mesiaca 



-
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nasledujúceho po dni odovzdania zhotoveného diela podľa príslušnej Zmluvy o dielo do uplynutia 12 
mesiacov). 

b) Platené obdobie 

„Poplatok" od začiatku spoplatneného poskytovania „Licencie", t.j. od začiatku mesiaca júl 2014 na 
ďalšie ebdobie do konca kalendárneho roka 2014 za poskytnutú „Licenciu" je stanovený alikvótne ako 
súčin počtu „Objektov" ku dňu uzatvorenia „Zmluvy", jednej dvanástiny jednotkového poplatku (v ďalšom 
texte ako ,,Jednotkový poplatok") a počtu zostávajúcich mesiacov do konca roka. 

„Poplatok" celkom na rok 2014: 

Počet „Objektov" x (,,Jednotkový poplatok" :12) x počet zostávajúcich mesiacov do konca roka = 991 x 
(0,065 :12) X 6 = 32,21 

32,21 € bez DPH (38,65 € s DPH) ,, 

• 
,,Jednotkový poplatok" na obdobie 12 kalendárnych mesiacov za jeden „Objekt" je stanovený pre rok 
2013 a rok 2014 na sumu 0,065 €/ „Objekt" bez DPH {0,078 €/"Objekt" s DPH) 

Definída ,,.Jednotkového poplatku": 

,,.Jednotkový poplatok" je cena za poskytnutie ,,.Licencie" po uplynutí bezplatného obdobia 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 znení neskorších predpisov, 
vykonávacej vyhlášky č. 87/96 Zz., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady SR č. 18/1996 Zz. o cenách v znení 
neskorších predpisov a podľa aktuálnych cien z Cenn/ka programov a služieb poskytovateľa na príslušný rok alebo 
obdobie. 

,,.Jednotkový poplatok" na každý ďalší 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 prihliadnutím na výšku inflácie. Poskytovateľ má právo zvýšit' medziročne sumu ,,.Jednotkového poplatku" 
s prihliadnutím na výšku inflácie na základe písomného 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 pre(ichádzajúceho 
roka do septembra aktuálneho roka, v ktorom sa určuje výška ,,.Jednotkového poplatku" pre nasledujúci rok. Výšku 
,,.Jednotkového poplatku" na nasledujúd rok podľa vyššie uvedeného stanoví poskytovateľ do 31.októbra aktuálneho 
roka. Na požiadanie zašle poskytovateľ aktuálnu výšku ,,.Jednotkového poplatku" nadobúdateľovi emailom. 

4.3 „Poplatok" na rok 2015 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 2015 a ďalšie roky: 

Aktuálny počet „Objektov" x ,,Jednotkový poplatok" = 991x0,065 = 64,42 

64,42 € bez DPH (77,30 s DPH) 

Vyššie uvedený výpočet sumy ,,.Poplatku" na rok 2015 a ďalšie roky je len informatívny ( faktúrovaný „Poplatok" bude 
približne rovnaký ako vyššie uvedený, ak sa nebudú podstatne líšit' 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 pridchádzajúcom. 

4.4 Poskytovate!' si vyhradzuje právo a nadobúdate!' s tým súhlasí, že poskytovate!' 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 S 
Platobné podmienky 

6/11 

5.1 „Poplatok" v roku udelenia „Licencie" a uzavretia „Zmluvy" nebude faktúrovaný, pretože je v zmysle znenia 
ods. 4.l nulový. 

Právo poskytovateľa vyhotoviť prvú faktúru v roku nasledujúcom po roku uzavretia „Zmluvy" na 
„Poplatok" s výškou podl'a ods. 4.2 „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) na začiatku roka 
nasledujúceho po roku uzavretia ,,Zmluvy", a to spravidla v januári, najneskoršie však v prvom štvrťroku 
aktuálneho roka. Prvý „Poplatok" bude faktúrovaný len ako alikvótny, a to za počet celých kalendárnych 
mesiacov, ktoré zostávajú od uplynutia 12 mesiacov od začiatku mesiaca nasledujúceho po dni odovzdania 
zhotoveného diela podľa príslušnej Zmluvy o dielo na pasportizáciu cintorínov do konca aktuálneho 
kalendárneho roka. 

V ďalších rokoch bude poskytovateľ faktúrovať dohodnutý „Poplatok" za obdobie celého kalendárneho 
roka vo výške a podľa znenia ods. ·4.3, a to ~ravidla v januári, najneskoršie však v prvom štvrťroku 
aktuálneho roka. 

5.2 Úhradu faktúrovanej ceny za „Poplatok" vykoná nadobúdateľ platobným príkazom v termíne uvedenom vo 
faktúre v pol. „Termín úhrady". 

5.3 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. 

Poskytovateľ je povinný: 

Článok6 
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". 
Poskytovateľ bude tiež podľa 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. 

Nadobúdateľ je povinný: 

Článok7 
Povinnostlnadobúdatela 

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 poskytovateľovi zmluvnú 
cenu v dohodnutej výške a termíne . 
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Článok S 
Spôsob použitia predmetu „Zmluvy" 

8.1 Poskytovateľ udeľuje v zmysle znenia § 41 Autorského zákona súhlas na použitie predmetu „Zmluvy" 
spôsobom, ktorý je uvedený vo „Všeobecných licenčných podmienkach" . 

'1 

Článok9 
Rozsah 11Licencie" 

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. Poskytovateľ 
udeľuje nadobúdateľovi „licenciu" na použitie predmetu ,,Zmluvy" na dobu platnosti „Zmluvy". 

Článok10 
Výhradnosť „ Licencie" 

10.1 Poskytovateľ udeľuje v zmysle znenia §43 Autorského zákona nadobúdateľovi nevýhradnú „ licenciu" na 
použitie diela. 

Článok11 
Nakladanie s 11Licenciou" 

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

Článok12 
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" . 

Článok13 
Autorské práva/ výhrada vlastníctva autorských práv 

13.1 Na portál www.cintoriny.sk podľa tejto „Zmluvy" má poskytovateľ výhradné osobnostné autorské práva 
v zmysle znenia „Všeobecných licenčných podmienok". Nadobúdateľ získa všetky dohodnuté licenčné 
práva na použitie portálu www.cintoriny.sk podľa znenia „Zmluvy" zdarma, a to po uzavretí „Zmluvy" a 
riadnom plnení podmienok „Zmluvy" až do termínu uplynutia 12 mesiacov od odovzdania zhotoveného 
diela podľa príslušnej Zmluvy o dielo na pasportizáciu cintorínov. Nadobúdateľ nadobudne licenčné 
práva v ďalšom období po uplynutí bezplatného obdobia 12 mesiacov len vtedy, ak zaplatí prvú 
faktúrovanú dohodnutú čiastku riadne a včas. Ak nadobúdateľ faktúrovanú čiastku nezaplatí, stratí po 
uplynutí bezplatného obdobia 12 mesiacov 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.clntoriny.sk aj po riadnom zaplatení „Poplatku". Nadobúdateľ je povinný pri každom verejnom 
prezentovaní portálu uviesť portál ako dielo, na ktoré má výhradne 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 
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nadobúdate!' vyhlasuje, že vykonáva majetkové práva autorov k zamestnaneckému dielu - relevantným 
databázam a vyhlasuje tiež, že nebudú vykonaním diela poskytovateľom podľa „Zmluvy" porušené 
nadobúdateľove 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 
relev<\Ptných 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 
portálu www.cintoriny.sk, spočívajúci v skrátení, filtrovaní, zoradení, priraďovaní k objektom alebo v inom 
upravovaní databáz, čo bude mať za následok vytvorenie nových databáz v zmysle znenia § 76 
Autorského zákona. 

Článok14 
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 01. januára nasledujúceho roka. 

14.3 Ak nadobúdateľ písomne nevypovie „Zmluvu" v termíne podľa predchádzajúceho odstavca, poskytovateľ 
automaticky poskytne nadobúdateľovi „Licenciu" podľa znenia ,,zmluvy" na ďalší kalendárny rok. 

14.4 Nadobúdateľ 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 nadobúdateľa za podstatné nedodržanie záväzkov vyplývajúcich zo „Zmluvy". 

14.S 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 podmienkamr'. 

14.6 V prípade odstúpenia od „Zmluvy" jednou zo zmluvných strán, bude nadobúdateľ povinný bez meškania 
prevziať od poskytovateľa všetky plnenia vyplývajúce z predmetu ,,Zmluvy", a to vzniknuté, vykonané 
alebo ponúknuté poskytovateľom v/do okamihu odstúpenia od „Zmluvy". Nadobúdateľ bude povinný 
uhradiť plnenia poskytovateľovi ihned' a v plnom rozsahu v zmysle podmienok dohodnutých v čl .4 
„Poplatok" za poskytnutú „Licenciu" a čl.S Platobné podmienky. Ďalej bude nadobúdateľ povinný uhradiť 
poskytovateľovi aj všetky preukázateľné náklady a škody, ktoré vznikli poskytovateľovi 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 poskytovateľa voči nadobúdateľovi na zaplatenie 
vyfaktúrovaných čiastok za plnenie „Zmluvy", alebo časť „Zmluvy". 

Ak od ,,Zmluvy" odstúpi nadobúdateľ, stanú sa všetky jeho finančné záväzky voči poskytovateľovi 
okamžite splatné a poskytovateľ bude mať povinnosť vrátiť nadobúdateľovi adekvátnu časť 
(vzhľadom na výšku „Poplatku" a uplynulé obdobie roka) z už zaplateného „Poplatku" (prislúchajúceho 
aktuálnemu roku, v ktorom nadobúdateľ odstúpil od „Zmluvy"). 

14.8 Nadobúdateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, aby aj po skončení platnosti „Zmluvy", a to akoukoľvek ' 
formou zostali na portáli www.cintoriny.sk naďalej zverejnené posledné údaje podľa ods. 2.3 písm. a),c), 
ako aj digitálne mapy a fotografie náhrobkov, zverejnené pred skončením platnosti „Zmluvy" . 
Nadobúdateľ vyhlasuje, že nebudú tým porušené jeho majetkové autorské práva na databázy údajov, 
fotografií a digitálne mapy a že ich poskytuje poskytovateľovi 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. 
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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 podľa znenia predmetu ,,Zmluvy", platnosť 
„Zmluvy" zanikne okamihom platnosti a účinnosti novej zmluvy. 

Článok15 
Ostatné ustanovenia 

15.1 „Zmluva" nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť deň po zverejnení „Zmluvy" 
na určenom webovom sídle nadobúdateľa v zmysle znenia §47a zákona č.40/1964 Zb. (Občiansky 
zákonník) v znení neskorších predpisov. 

15.2 Nadobúdateľ písomne (listom, emailom alebo potvrdením na konci „Zmluvy") oznámi poskytovateľovi 
termín, kde a kedy zverejnil ,,Zmluvu". 

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

15.4 Nároky za škody a vady v predmete.plnenia, za škody z nedodržania záväzkov podľa „Zmluvy", pokiaľ ich 
„Zmluva" neupravuje sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

15.5 Neoddeliteľnou 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 Poskytovateľ prehlasuje a nadobúdateľ s tým súhlasí, že v žiadnom prípade nie je poskytovateľ 
zodpovedný za obsah nadobúdateľom zverejnených dát a údajov na portáli www.cintoriny.sk a ani dáta 
a údaje pred zverejnením poskytovateľ nebude kontrolovať z hľadiska vecnej a gramatickej správnosti. 
Poskytovateľ poskytuje možnosť zverejniť dáta a údaje tak, ako je uvedené v predmete „Zmluvy" a tak, 
ako sú uložené v aktuálnom programe WinCITY Cintorín© u nadobúdateľa. Pri spracovaní a následnom 
zverejňovaní môžu vzniknúť posuny alebo výpadky dát prípadne chyby diakritiky, ktoré sa môžu prejaviť 
pri použití niektorých, hlavne najnovších internetových prehliadačov. Prípadné chyby poskytovateľ 
odstráni v primeranom čase. 

15.10 Poskytovateľ 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 používateľskej príručke, ani v 
„Zmluve" alebo nie sú uvedené ani vo „Všeobecných licenčných podmienkach", a ktoré by boli účelovo 
a vedome naprogramované s cieľom akýmkoľvek spôsobom . znemožniť alebo obmedziť prácu 
s programami, poškodiť alebo modifikovať dáta a bez vedomia nadobúdateľa zasielať akékoľvek 

informácie (okrem štatistík návštevnosti) z portálu smerom k poskytovateľovi alebo tretej strane. 

15.11 Zmluvné strany prehlasujú, že ,,Zmluvu" uzatvorili slobodne, vážne a bez omylu, ich zmluvná voľnosť nie 
je ničím obmedzená, text „Zmluvy" si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú. 
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15.12 „Zmluva" je vyhotovená vo dvoch exemplároch, z ktorých po ich obojstrannom potvrdení si poskytovateľ 
ponechá jedno vyhotovenie a nadobúdateľ tiež jedno vyhotovenie. 

Prílohy.: Všeobecné licenčné podmienky na počítačové 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. 
Hollér10 2366/258. 900 31 Stupava 

T: 02/65459251.E: topset@topset.sk 
IÓO: 46919805, IC DPH: SK2023645162 

······. f.~~-:,t..~ 
konateľ 

a poskytovateľa 

Vo Veľkom Horeši, dňa ,ql.J?l:b l:S 

fh~/) A/ ') 

· ········ · ··· · ·· ·~··· 
PaedDr. Zoltán Pál 

starosta obce 
Za nadobúdateľa 
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Potvrdenie o zverejnení 0 Zmluvy" 

Potvrdzuje~ týmto, že „Zmluva o aktualizácii programov a systémovej podpore" č. tz2013-06-13bt1 bola 

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

webovom sídle nadobúdateľa 

„ „ .„ „~.~. 
Za nadobúdateľa 



TOPSET Solutlons 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 Nasl"l9ujúce ustanovenia o dodávke tovaru platia (ak to dáva 
zmysel), aj pre dodávky počítačových programov a služieb. 

1.3 Zmluvné vzťahy medzi predávajúcim ( prip. podÍa charakteru 
zmluvy dodávateľom, zhotoviteľom, majiteľom vlastníckych a 
autorských práv, poskytovateľom) spoločnosťou TOPSET 
Solutions s.r.o (ďalej len TOPSET) a kupujúcim (príp. podla 
charakteru zmluvy odberateľom, objednávatelom, používaterom, 
nadobúdateľom) sa riadia prislušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonnika 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 plsomné 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 
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 súhlas!. 
Súhlas môže byť vyjadrený písomným potvrdením, zaplatením 
faktúry, nevrátenim 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 
potvrdením predávajúceho. 

3. Podklady, cennfkY, demonitra~né 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, ked sa na ne výslovne. poukazuje v potvrdenej 
objednávke, alebo v potvrdenl objednávky. 

3.3 Akékoľvek technické podklady, katalógy, prospekty, zobrazenia, 
demonštračné verzie programov, priručky 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 prislušných zákonných 
ustanovení o autorskom práve a tiež na ne poukazujú aj 
príslušné ustanovenia Všeobecných licenčných podmienok 
TOPSET. 

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

4. Tennfn dodania 
4.1 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, začína dodacia lehota 

plynúť najneskoršie nižšie uvedeným terminom: 

a) dátumom potvrdenia objednávky 

b}dátumom splnenia všetkých technických, obchodných a 
finančných predpokladov, ktoré mal splnil' kupujúci 

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

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

4.3 Ak predávajúci mešká s termínom plnenia a meškanie vzrulme 
okolnosťami na strane predávajúceho, ktoré predstawjú dôvod 
na zbavenie zodpovednosti za záväzky zmluvných strán v 
zmysle čt9, potom poskytne kupujúci predávajúcemu primeral'lé 
predÍženie dodacej lehoty. 

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 dohodnutom 
čase a oneskorenie nie je zavinené jednaním alebo opomenutím 
predávajúceho, potom môže predávajúci bud predÍžif 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 vynaložiť na realizáciu zmluvy, a ktoré 
neboli zahrnuté v platbe, s výnimkou všetkých iných nárokov voči 
kupujúcemu z dôvodov tohoto oneskorenia. 

5. Prechod nebezpetenstva, 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 dni 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, prlp. 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 podľa pôvodného cenníka. 

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

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

7. Platobn6 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 bud na plnení 
zmluvy a: 

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

b) poskytnúť primerané predlženie lehoty na zaplatenie, alebo 
splnenie povinnosti 

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 čl. 9. 

7.4 Ak po uplynutí dodatočnej lehoty podľa čl.7.3 kupujúci nezaplatí 
dlžnú platbu, alebo nesplní iné dohodnuté povinnosti, potom 
môže predávajúci odstúpiť od zmluvy jednoduchým pisomným 
oznámením. Kupujúci musí predávajúcemu vrátiť späť už dodaný 
predajný tovar, výkresy, inštalačné diskety, priručky a pod. a 
musí uhradiť vzniknuté zníženie hodnoty tovan.1, 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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" predpisy na zachovanie výhradného vlastníctva. Pri exekúcii, 
alebo iných nárokoch je kupujúci povinný uplatňovať vtastnlcke 
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. Ziruka 
8.1 Záručná doba na zariadenia a programy dodané firmou TOP SET 

je 24 mesiacov, ak nie je v iných dokladoch (doklad o kúpe, 
záručný list) uvedené inak. Predávajúci je povinný podľa pravidiel 
nasledujúcich ustanovení odstránir v záručnej dobe každú vadu 
tovaru (služby, programu), ktorá obmedzuje jeho pou.žitelnosť, a 
ktorá vznikla chybou konštrukcie, materiálu, programu alebo 
výroby. 

Záruka sa vzťahuje na správnu funkciu jednotlÍvých zariadení 
dodaných predávajúcim (tlačiarne, počítače, programy a pod.). Ak 
predávajúci dodáva kompletné zariadenie Lj. napr. počítač s 
tlačiarňou a programami, vzťahuje sa zéruka (s individuálnou 
záručnou dobou definovanou pre jednotlivé komponenty dodávky) 
na bezchybnú činnosť zariadenia ako celku. Ak je na zariadenie, 
ktoré firma TOPSET nakúpi od inf:ho dodávatera a predá d'alej 
kupujúcemu záručná doba nižšia ako 24 mesiacov. platí na toto 
zariadenie znížen' záručn' doba. 

8.2 Záväzky zo záruky, pokiaľ nebolo dohodnuté inak, možno uznar 
len na také vady, ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby 
vyznačenej na záručnom liste. počnúc okamihom prevzatia 
plnenia (dodaním). Predávajúci poskytne na žiadosr kupujúceho 
záruku v plsomnej forme (záručný list), pripadne ho podľa povahy 
veci môfe nahradil' dokladom o kúpe. Ak nebol vystavený 
samostatný záručný list a kupujúci aa preukáže dokladom o kúpe, 
plnenie zo záruky poskytne predévajúci v súlade s týmto č1'nkom 
8. Okamihom prevzatia plnenia je v tomto pripade deň dodania 
tovaru alebo služby. V záručnom líste predávajúci špecifikuje 
obsah záruky jej rozsah, podmienky a dÍžku záručnej doby. 
Miestom uplatnenia zéruky je sidlo spoločnosti TOPSET 
Solutions s.r.o., HoUého 23661258, 900 31 Stupava. 

8 .3 Kupujúci sa môte odvolať na tento článok len vtedy, ked' 
predávajúcemu ihned' pisomne oznámí vzniknutú vadu. Ked' 
podľa znenia tohoto článku má predávajúci povinnosť odstrániť 
vady a je uvedeným spôsobom upovedomený, musí podľa 
svojho uvatenia: 

a) vadný tovar dodatočne opraviť na mieste 

b) za účelom dodatočnej opravy sl 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 díely spiť, 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 vykonar aj u predávajúceho a kupujúci 
trvá na oprave na svojom pracovisku, predávajúci vyšle 
pracovníkov odstrániť závady ku kupujúcemu. Kupujúci hradí 
cestovné náklady týchto pracovnlkov. 

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

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

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

poruchami napájacej siete a prevádzkou počítača bez 
záletného zdroja 

počítačovými vírusmi 

zlou údržbou, nadmerným znečistením okolitého prostredia 
prachom alebo dymom 

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

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

mesiacov na dodané náhradné diely okrem spotrebného 
materiálu. 

8.9 Piati za výslovne dohodnuté, te predávajúci nemusl 
kupujúcemu nahradil' ikody za zranenie osôb, za škody na 
tovare, ktorý nie je predmetom zmluvy. za stratu materiálu, stratu 
dát alebo ušlý získ, pokiaľ sa z okolností jednotlivých prípadov 
nepreukáže závažné zanedbanie povinností predávajúceho. 

8.1 O Za závažné zanedbanie povinnosti predávajúceho sa nemôže 
pokladať každá chyba zručnostl alebo svedomitosti 
pracovnikov predávajúceho. Za závažné zanedbanie povinnosti 
predávajúceho sa môže považovať len konanie, ktorým by 
predávajúci nechal bez povšimnutia nedbanlivosť, alebo závažné 
následky konania jeho pracovnikov, a ktoré by pri obvyklom 
odbomom pristupe 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 
nevyplývajll z ustanoveni o záruke v Obchodnom zákonniku je 
vylúčená. 

8 .12 Zo záruky je vyňatý spotrebný materiál alebo rýchlo sa 
opotrebovávajúce náhradné diely; sem patria napr. pásky do 
tlačiarni, tonery a pod .. 

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

9. D6vody na zbavenie zodpovednosti za závlzky 
zmluvných atrtn 

9.1 Nasledujúce okolnosti sa povatujú za dôvody na zbavenie 
zodpovednosti za záväzky zmluvných strán v prípade, že 
nastanú po uzavreli zmluvy a sú prekätkou Jej plnenia, alebo 
dodržania terminov plnenia: 

okolnosti nezávislé od vôle zmluvných sirén, ako napr. štrajky, 
požiar, mob~izácia, zabavenie, blokovanie účtov, embargo, 
povstanie, chýbajúce dopravné prostriedky, všeobecné 
nedostatky v zásobovani tovarom, obmedzenia spotreby energie, 
krádež, vandalizmus. tlvelná pohroma, závažné napadnutia 
počítačov predávajúceho vlrusmi a pod .. 

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

10. Prisluinf slld, poullt9fn6 prtvo, miesto plnenia 
10.1 Miestne príslušným súdom pre všetky spory nepriamo, alebo 

priamo vyplývajúce zo zmluvy je miestne prlslušný okresný súd 
Malacky. 

10.2 Strany sl tiež .môžu dohodnúť kompetentnosť arbitrážneho súdu. 

10.3 Pre dodévky a platobné podmienky piati ako miesto plnenia 
sidlo predávajúceho v Stupave, • to aj v tom prípade, keď bol 
dohodnutým spôsobom tovar odovzdaný na Inom mieste. 

Vhobacné obchodné podmienky TOPSET Solutlons a.r.o. 

Verzia 2013.1. Vydan6 v Stupave dila 01.ot.2013. 

, 
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Preambula 
Tieto Všeobeaié ~cenčné podmlenl<y na pOC!taOcM! programy (dalej len 'Licenčné 
podmienky") sa vzfaht4u na potvrdenle objednávok - návrhov zmlúv (v ptlpade 
' krabicového" predaja programov m6ie mer potvrdenie objedná\'ky aj fonnu textu v 
de/lovom doklade s p<iloženýml Licenčnými podmienkami), na Licenčné zmluvy (napr. 
Licenčné zmluvy na zverejllovanle uda)ov na pO<tili www.cintoriny.sk, Licenčné zmluvy na 
zverejllovanle na portáli www.samosprevaonllne.sk, Licenčné zmluvy ako súčasr Iných 
zmlúv a pod.), Zmluvy o aktualizácii programov a systémovej podpore, mec:Jz.l 
poskytovateroŕirtcencie - spoločnosťou TOPSET Solutions s.r.o. (ďalej len 'TOPSET") e 
nadobúdateľom (fyzickou alebo právnickou o&obou) a tvoňa lcti neoddeliteľnú sučasť. 
Platné Licenčná zmluva a Zrrluw o ektuellz6ál programov a systémovej podpore, platné 
potvrdenie objednávky alebo akceptovaný (t.j. zaplatený alebo v stanovenej lehote 
nevrátený naspať) daoový doklad s prilot enýml Licenčnými po<trienkBlri su právnymi 
zmuvalTÍ, ktorými udeluje TOPSET nlldob(l<1a1.-o.; s~as (ďalej len 1icendu") na 
poutitie dela, spoločného dela alebo umes~ckého dela (ďalej len "dela1 na 
dohodnuté obdobie, v rozsahu a za odmenu pcxfa znenia Uc:enčnýcti podrrienok a/alebo 
Ucenenej mtuvy. Zniuvy o aktuallzécil p<ogramov, potvrdenia objednávlcy alebo 
dallc>v*lo doldadu. Dielom su pOCl!ačoW programy (ďalej len "programy"), dodan6 
v lkejkol'Vek forme (na nosiči napr. CO, SO, poskytovateľom nainštalované do zariadenia 
nadobúdateľa, dodané elel<tronlcky alebo lko &účast programového vybavenia zariadenia 
dodaného poskytovateľom a pod.). TOPSET mé na dielo aut0<ské práva, zahMa]llce 
výtlradné osobnostné práva a výhredn6 majetkové práva, alebo práva výkonu 
mejelkovýcl'I práv autora k spoločnému alebo zamestnaneckému dielu. Na poutltle 
programov od inýcl'I dodávaterov (poskytovateľov) eko TOPSET, ktoré su integrovane do 
zariadení dodávaný>eh firmou TOPSET, alebo na poutitie prcigramov, ktoré su 
nadobúdateľovi dodané cez TOPSET sa vzt'ahujú licenčné podmienky, zmluvy, práva a 
povinnosti definované vtastnlkom autorekých práv k prlslušným programom. M sl 
nadObúdateľ 5am obstará d:ita, databázy, aúbO<y popisných a geodetickýcl'I lnfonnácll 
katastra, digitálne mapy, fotografie, ortofotornapy a pod. (kt()fý'ch aut0<0<n nie je TOPSET) 
a objedná od TOPSET icl'I nahratle do programov alebo zariadenl, kt0<é nadobúdateľ' 
zal<Upil od TOPSET, potom TOPSET nuodpovedé za prlpadné pocušenie autorskýcl'I 
prév k dodaným autorským dielam z titulu Ich neoprjvneného použitia nalV'atlm do 
p<ogramov alebo zariadenl. Zodpovednos! za docttarie obchodných zn1Uv, lc:enčnýcl'I 
Z1TŇV, l cenblých podmienok. práv a po.;mostl k vyššie uvedeným autorským dielam 
(ktoré sol dohodnuté medzi nadobúdat.-om a vlastníkom autorských J)táv) preberá výlJMe 
nadobUdateľ posl<ytl4úcl delo tretej snny poskytovatef<M na Učely nalvatia <lete do 
programu alebo zariadenia TOPSET. Programy TOPSET, alebo aj iných autorov sa 
nepr11dávajú. ale sa poskytuje IC.nde ne Ich poullvanie. 

Pojem programy zahll\a aj prishJtenstvo k p<ogramom. l j. dokumentéciu, nákreay, 
prospektový a reklamný materiál v plsomnej alebo elektronickej podObe, Internetovú 
podporu a služby, "hard copy• obr1W>vky, fotografie, animácie, obrazové. textové e 
zwkové informácie. Prislušenstvom k programom v zmysle znenia týchto Ucenčnýeh 
podmienol< sú aj databázy fotografii, t1xtov6 databázy a súbory geodetických lnfonnáclf 
dodévané spolu s progra,,..rri, ak TOPSET vykonéva majetl<ové práva autora k tomuto 
dielu, spoločnému dielu alebo zamestnaneck•mu dielu. 

Tieto Licenčné podmienky sa riadia a vykla~ú H príslušnýITT ustanoveniami U kona 
č. 61812003 Z.z. o autorskom präve a právach súl/lsiacicl'I s aut0<ským právom (Autmký 
z6kon) v zmysle platného znenia. 

Nadobúdater vyjadri sWias (okrem vyjadrenia aUhlasu uzatvorením zmuvy) so znenim 
týctto Ucenčnýcl'I podmienok a zavtz1.4e &a Ich dodržiavať aj ZB!)latenlm dMového 
dokladu. prerušením plomby ochran""1o obalu média s programom, nainštalovanlm 
programu a spristupnenlm "ostrej '*Zi•" z demo verzie (po zaslaní heslai AA 
naclobUdater s Licenálými podmienkam nesílllasl, nemé právo otvaiľ ochranný obal 
m6da, koplrow! programy, inštaloval' a poutivať ich a odovzdal' trelim osobám. 

AA programy nainštaluje TOPSET u nadobllclalefa, alebo ich inak doruč! a sprfstupnl 
nadobúdateíovi (prostrednlctvom verefmlho prepravOJ, na nosičoch, zaslanlm 
elektronickou poštou, vzdialeným prlstupom, &koplrovanlm z internetu, ako súčasť 
dodévaného zariadenla a pod.), nadobUdateľ je po.;nný utlradiť faktúrovanú sumu za 
licencie v tennine splatnosti. Ak nadobudatef neulV'adl fakturovanú čiastku do tennlnu 
splatnosti, stréca právo pouiivat' progremy a programy sa zablokujú až do zaplatenia 
del\ového dokladu. DÍžka doby od tennlnu splatnosti do zablokovania programov Je 
néhodné a je daná technologickým opatrenlm. Po zablokovanl programov a! do 
zaplatenia nie sú prlstupné ani dáte vložen6 naôobudateľom. 

Prtva nadobúdatel'a 
AA nadobúdateľ ~asi so znenim týchto Ucenčnýeh podmienok a bude ich dodržiavať, 
poskytne mu TOPSET tieto práva: •llCalo„„ • poulfltMle. NadobUdater mOte rniinltalovar a poutiva!' len tolko kópii 
provamov na rovnakocn počte pOCltačov, koll<o si ~ licencii resp. kolko licendl mé 
od poskylovat.-a povofenýcti nainltalovel'. Týka u to aj sietových veni! a rrUtiverzil 
p<ogramov. 

Povolené je Inštalovať, použivaľ, sprfatupnlt, spusti! a zobraziť na je<tlom pOC!tači len 
jednu "6plu programu. 

Z61oW kdple. Nadobúdater môže vytvoriť k jednej licenál jednu záloblú kópiu 
programu a vyuiivar ;.i výlučne na archlvne účely a na opätovnú inštaláciu programu do 
počítača pri poruche. NHmie vytvárať delile kópie programov, príručiek a dlgltálnycti 
máp nad dohodnutý rámec. Dodané Inštalačné verzie programov alebo zéložné kópie 
programov alebo akékol'Vek iné kópie nesmie nadObúdater vcelku alebo po častiaeh a to 
v akejkol\/ek focme predävar, požičiavať, prenajimar. poskytovať na llzing, darovať a ani 
Inak previesť na inú fyziclW alebo prävnlokú osobu. 

lpltllj pnldM, .-.gln..tng. Nadobúdatal nesmie programy spätne praldadať zo 
strojového do zdrojového kódu. dekompilover za účelom icti analýzy, zisťovania 
algoritmov, reengineeringu, úprav, zmien a doplnenie funkcii. atď„ s výniml<ou prípadov e 
v takocn rozsahu, v akom je táto činnosť výslovne povolená zákonom bez ohfadu na toto 
ollmedzonia. 

NadobUclatel' nesrrie vykonávať v sUboroch s geodelickými informáciami ani v kresb6ch 
rrép tiadne spätné analYz)' dát rrép, alebo úpravy, okrem vloženia textu o autoral<ýdl 
J)távac:h TOPSET. Povolené nie sú tiet úpravy llebo odstránenie textu rohovej pečiatky a 
n6zvu dela. AA nadobúdatef nadobudol lcendu na program Eďrt0< mapy. má právo 
vyl<onávar na digitálnycti alebo paplerovýeh mapllch, kt0<é boli pra nadobUdatera 
vyhotovené poskytovater0<n (alebo otganlulciou postupcu, kt0<á na poskytovatera • 
spoločnosť TOPSET Solutions s.r.o. ako postupníka postúpíla préva. povimostl 
a vlastniotvo) úpravy kresieb a suborov a geodeUckými informááarni len v rozsahu, ktorý 
umo!~uje program Editor mapy. 

PoakytoY11nle lnform6cll. Nadobúdateľ nesmie poskytovať žiadne konzultácie, lnfocmácle 
a podklady k programocn, ich prlslušonstvu a slutbám (a to najmä ukážky činnosti , 
textové a grafické výstupy z programov, lnitalačné a demonštračné verzie programov, 
archivačné médié, priručky, know how ku relevantným geodetickým prácam, slu:!bem. 
mar1<etingu atd.) tretim fyzickým • lebo pt6vnickým osobám podnikateľom aj 
nepodnikaterom s výnimkou osôb, ktor6 aú preukázateľne kQn1)etentné zastupovať v 
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jednanl Ol>ealý, Miestny, Mestský. Flnký (Kad, Tecl'lnické služby, MestsU služby, 
Verejnoprospešné sllJžby. Pohrebné a cintorinske služby, Spoločenstvá vlastnfkov ~. 
lesa, alebo id1 0<ganlzačné zlofky a nlrri založené 0<ganizááe. Najm6 nesmie 
po•kytovať akékolliek informéde a podklady tretím právnickým alebo fyzickým osObäm, 
ktoré obchodujú s podobnými programami, vyvija)J a/alebo vyrábajú programy (alebo je 
predpoklad te budú) podobn6 vo svojom obsahu vyhotovení s programami, na ktoré 
poskytol TOPSET nadobúdaterovi licenciu. V pripade akýchkol'vek nejasnosti bude 
nadobúdateľ konzultovať možnosti s TOPSET. 

Precflod na In• PfOlll'MIY· Ak sa nadobúdatef rozhodne použlvať konkurenčný 
program so zameranim, učelom. činnosťou alebo vstupmi a výstupmi rovnakými alebo 
podobnyml programu alebo časti programu TOPSET, stráca licenčné práva na program 
s prislušenstvom v okamihu ln&talovenla konkurenčného programu do skUšObnej alebo 
ostrej prevädzky v jeho organlz6ál. NadobUdater je povinný ihned odinštalOV9f relevantný 
program TOPSET zo všetkýcti pOCl!atov a znehochotif dodalé inštalačn6 a aktuallzačn6 
médlA a prlslušenstvo detlnovan• v odseku 1.2 . 

PouMle ~ ....... dMaWz. Grefick6 alebo texlOYé výsu..>Y z programov (obrézky. 
mapy, výlaesy, databézy), na ktor6 mé TOPSET autorské práva, alebo výtlradné 
osobnostné práva. je naclobUdater opr6vnený poutiľ buď na komettné l'.lčely Oen 81< má 
právo výkonu ,,..jatkovým pr6v aUIO<e k dielU a TOPSET výtlradné osobnostné pr6va), 
alebo len na reklamne účely (ak mé TOPSET výhradné osobnostné a výhradné 
majelkové práva autO<a k detu). NadobUdateľ v každom pripade zabeZpečl. aby 
zverejnený grafický výstup (okrem výstupov pre interné potreby) Obsahoval na str6nke s 
grafikou ochrannU doložku "Geogrefloký informačný systém WlnCITY Názov programu

0 fy 
TOPSET Solutions s.r.o.• (napr. 'Geografický infocmačný systém WlnCITY Clnt0<in° ly 
TOPSET Solutions s.r.o."). Pre papierovú fonnu graflckýeh výstupov musi byt' mlnimälna 
wľkosr pisma 20 % z vel1<ostl nejvllč!leho plsma na hárl<u (•Pravidla označujúceho buď 
názov organizácie, alebo geografický názov ku ktorému sa dielo viaže). pre zobr11zovanla 
na monitore musi byt' min. vel'kosr písme 10 px. 

Priva flnny TOPSET 
Octll'-. ~. .idlv6cle. Programy su ctiránené pred Ich neteg61nym 
poutivaním a roz.širovanim technologid<ým opalrenlm. NadobUdat.- má po dodanl a 
nainštalovani prograrru lcenčn6 pr6va poskytrUe UcenálýlTÍ podll'Íenkarri ot>medzen6 
na utOtý čas, spr...tdla 10 • 30 dni. Poea& tejto doby Je nutné programy z.apatit a po 
výzve PľO!J'amLI n&Häslt TOPSET kód z progranu Ak nadoblldaler nemä voči TOPSET 
žiadne závazl<y, firma mu poskytne na z6klade oznámeného kódu heslo na odblol<ovanle 
programu. Po vto!eni hesla sa program odblol<t4e (aklivl.4•) a licenčne práva pre&tanU 
by1' časovo obmedzené vyHie uvedenou dobou. Počas clcby, na ktO<U je ticencia 
poskytnutá (bud na dobu určilll alebo neurčitú • uvádza sa v Objednávke, potvr~nl 
Objedná\'ky, zmluve, dallovom doklade) bude program funkčný bez ďalšlch ObmedZenl. 

Ochnne d6t. Dôležité subory programov a dáta zálohované na záložnýeh médiéch 
m01u byt' zabezpečené proU zneutitlu alebo odcudzeniu technologickým Oj)&tr11nfm 
(kryptovaním). Tak ako cetý program, podlieha aj štruktťlra dát a systém technologických 
opatrenl autOISkým právam TOPSET. Prevody dét do iných formátov nie su predmetom 
tejto zmluvy. 

Nakladenie a t9chn"*9mi lnfonMcl•ml. NadobUdatef súhlas! s tým, ie TOPSET 
mO!e ziskavat, anaiyzovar a pou11vať te<:llnické infonnécie (o hardvéli počltača, na 
kt0<0m je nainštalovaný program, alebo o jeho programovom vybavenl) akýmkolliek 
spôsobom (internet. servisný lecl'lnik) pri servise, alebo tecl'lnickej podp0<e programov 
alebo pOC!tačov vzdialeným prlatupom. TOPSET bude tieto informááe vyu1Jvef výlučne 
na ne!enie prlpadných probl6mov a ne zlepšenie prodllklov. Firma nebude v tiadnom 
prlpade získané intormäcie ZV8ľ9jl\ovat'. 

ZG"' a u 1111..r za lkody. TOPSET ani dodéwlelia tirmy neoodú zodpovedni (v tríere, 
klon) ~ prlslušné zákony) za nljak6 špeciálne. nähodné, jXiame a nepriame či 
näsledné škody akéhokoľvek ci'uhu (vr4tane a bez Obmedzenia škód vyplývaj(lcieh z 
ušlého zisku, pterušenia podnikania, straty informácii alebo akejl<olVek ďalšej ftnančnej 
straty), ktO<é vyplývajú z pou11vanla, alebo z nemo!nosti použivar programy, llebo z 
poskytnutia alebo neposkytnutia alutleb tachnickej podpory, poulitlm programu ne Iný 
úče4 ako je určený a pod. a to aj vtedy, keď bola firma TOPSET na možnosť tekýcl'lto 
škäd upoz0<nená. Celá zodpovednosť TOPSET bude podľa akéhokoľvek ustanovenia 
týchto Ucenčnýcti podmienok obmedzen6 na sumu, rovnajúcu sa nedObúdacej cene za 
program, ktocú nadobudat.- aj skutočne za program zaplatil. 

ObmeclHn6 :drulca. TOPSET ručí za to, te program bude počas záručnej doby 24 
mesiacov od dodania fl.r'lgovať tak, ako je uvedené v používateľskej priručl<a (alebo Inom 
piSO<nnocn alebo elektronickom materiäli dodanom spolu s programom). Nadobúdateľ 
súhlasí s tým, že žladny program nie je úplne bez cl'lýb a kupuje program ' taký ako je" so 
všetkými prlpadnýml nedostatkami alebo ctiybami. Akékol'Vek úpravy, vylepšenie 
p<ogramu, rozšírenie fU'lkcjf atď. ol<tern odstnlnenia prípadných chýb budú predmetom 
inýdl zrr*jv a dohôd 

UlllDftänle lillllully. Bez toho, al::Jj boli dotknuté akél<dvek ďalšie práva TOPSET, môfe 
TOPSET odstúpif od uzavretej zmuvy definovanej v ods.1.1, ak nebude nadobUdatet 
clocttiavaf podn'ienky a po:!iadaVky uvedené v týctito Licenčných podmienkach. V takom 
pripade musí nadobúdateľ ihned odln&talovar programy zo všetkýcti počltačov vo avojej 
organizácii a zničiť v!etky kópie p<ogramov a pri slušenstvo definované v odstavci 1.2. 

Ostatné ustanovenia 
ROIMll llcenc:le. TOPSET uderl4e nadobúdateľovi licenciu na programy v 
obmedzenom rozsahu, a to v zmysle počtu licencii (s obmedzenlm na jednoUlvé 
inštalácie, alebo muttiverziu) a v zmysle vanie ijednoužlvaterská alebo sieťové verzia). 
Počet licencii a verz.la budu uvedené v objednávke, potvrdení objednávt<y, dallovom 
doklade. alebo v Licenčnej zmluve. 

Dohoclnul6 obdobie. AA nie je v Inom dokumente uvedené inak, locenáa sa poskytuje na 
dobu neurčitU. 

Vjludn.c' 11-.de. TOPSET udel'uje nadobUdatefovi nevýtlradnú lioenc:iu. 

Nakladanie a llcMc:fou. NaclobUdater nie je opr6vnený udelil' tretej osobe sUhlas 
(sublioenciu) na použitie p<ogramov. 

OdllMna. Odmena za poekytnude licencie bude uvedená na objednávke, po(Vrdenl 
objedná\'ky, dal\ovom doklade, llebo v Licenčnej zrrluve. 

Vleobecn6 llc:ene!n6 podmienky na počíta~ pnigramy TOPSET 
Solutlona a.r.o. 

Verzia 2013.1. Vydan6 v stupava dlla 01.01.2013. 
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