LICENČNÁ ZMLUVA č. 9-2021
Táto Licenčná zmluva (ďalej len „Zmluva“) je uzatvorená v zmysle z.č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
MEDZI :

(1)

VIASYS s. r. o.,
so sídlom:

Černyševského 10, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka,

IČO:

51 441 403

DIČ :

2120738719

bankové spojenie :

Tatrabanka, a.s.

IBAN :

SK4311000000002940053531

Zastúpený :

Danielom Podhorom - konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 126873/B
(ďalej len „Poskytovateľ“);
a
(2)

BRATISLAVSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ STREDISKO,
so sídlom:

Židovská 1, 81515 Bratislava,

IČO:

30794544

DIČ :

2021 795 358

bankové spojenie :

Slovenská sporiteľňa, a. s.

IBAN :

SK05 0900 0000 0050 2800 1024

Zastúpený :

Mgr. Katarínou Hulíkovou - riaditeľkou

zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, oddiel: číslo živnostenského
registra: 111-26311
(ďalej len „Zákazník“);

(Poskytovateľ a Zákazník ďalej spolu ako „Strany“ a každý ako „Strana“)
KEĎŽE
(A)

Poskytovateľ vyvinul webovú aplikáciu pre digitalizáciu vnútorných procesov s názvom
„Intranet e-BKIS“ (ďalej len „Produkt“), ku ktorej má záujem poskytnúť právo užívať Produkt
Zákazníkovi.

(B)

Zákazník má záujem užívať Produkt za podmienok uvedených v tejto Zmluve.

STRANY SA DOHODLI NASLEDOVNE
1.

PREDMET ZMLUVY

1.1.

Poskytovateľ sa touto Zmluvou zaväzuje poskytnúť Zákazníkovi Licenciu (ako je definovaná
nižšie) za podmienok ustanovených v tejto Zmluve.

1.2.

Zákazník týmto prijíma Licenciu (ako je definovaná nižšie).
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2.

PRODUKT

2.1.

Poskytovateľ sa zaväzuje dať Zákazníkovi do užívania Produkt v rozsahu modulov
vymedzených v Prílohe 1 tejto Zmluvy.

2.2.

Poskytovateľ môže počas trvania tejto Zmluvy Produkt upravovať najmä za účelom opravy
chýb, dopĺňania funkcionality (v rozsahu modulov vymedzených v Prílohe 1), dopĺňať nové
moduly na základe požiadaviek Zákazníka, alebo inak meniť alebo vylepšovať Produkt (ďalej
len „Úprava“)

2.3.

Produkt je prevádzkový prostredníctvom webhostingu spoločnosti WebSupport s. r. o., IČO:
36 421 928, so sídlom: Karadžičova 7608/12, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 63270/B
(ďalej len „WebSupport“).

2.4.

Zákazník si vo vlastnej réžii zabezpečuje u spoločnosti WebSupport webhostingové služby
za účelom inštalácie a užívania Produktu. Zákazník poskytne Poskytovateľovi prístupové
heslá ku webhostingovému kontu za účelom inštalácie Produktu prípadne jeho Úprav.
Zákazník sa zaväzuje zabezpečiť, aby Poskytovateľ mal k dispozícii aktuálne prístupové
heslá k webhostingovému kontu počas celého trvania Zmluvy.

2.5.

Podmienky poskytovania webhostingových služieb sa budú riadiť výhradne zmluvou medzi
Zákazníkom a spoločnosťou WebSupport. Poskytovateľ neručí za dodávku webhostingových
služieb ani za ich neprerušené a bez závadné fungovanie.

2.6.

Zmeny, úpravy a modifikácie (vrátane Úprav a tvorby nových modulov a funkcií) Produktu,
programátorské služby alebo poradenstvo, ktoré poskytne Poskytovateľ na žiadosť
Zákazníka, bude spoplatnené hodinovou sadzbou určenou Poskytovateľom, ktorá je v deň
podpisu tejto Zmluvy vo výške 50 EUR/hodina (bez DPH).

3.

LICENCIA

3.1.

Poskytovateľ týmto udeľuje Zákazníkovi bezodplatnú nevýhradnú, územne, vecne a časovo
obmedzenú, neprevoditeľnú licenciu na používanie Produktu vrátane jeho prípadných Úprav
(ďalej len „Licencia“).

3.2.

Licencia sa udeľuje na dobu neurčitú.

3.3.

Licencia zahŕňa právo Zákazníka používať Produkt výhradne nasledovným spôsobom:
(a) Zákazník je oprávnený používať Produkt za účelom spracovania Zákazníkových dát
potrebných pre bežnú prevádzku Zákazníkových činností; a
(b) Zákazník nie je oprávnený sám, alebo prostredníctvom tretích strán kopírovať, meniť,
spätne analyzovať (reverse engineer), dekompilovať, modifikovať, adaptovať, opravovať
Produkt ani jeho časť ani inak do neho zasahovať.

3.4.

Zákazník sa zaväzuje nepoužiť žiadne z informácii: (i) získaných od Poskytovateľa; (ii)
týkajúcich sa Produktu získaných od tretích osôb; alebo (iii) získaných z Produktu; na vývoj
produktu podobnému Produktu (či už Zákazníkom alebo treťou osobou) ani iným spôsobom
porušiť autorské práva k Produktu.

3.5.

Zákazník nie je oprávnený poskytnúť licenciu alebo sublicenciu na Produkt, postúpiť práva
z Licencie v celku ani sčasti alebo zaťažiť Licenciu žiadnym právom tretej osoby ani inak
obdobne nakladať so svojimi právami a povinnosťami podľa tejto Zmluvy.

3.6.

Zákazník sa zaväzuje informovať Poskytovateľa, ak sa dozvie o akomkoľvek protiprávnom
užívaní Produktu akoukoľvek osobou.

3.7.

Zákazník umožní Poskytovateľovi prístup k informáciám potrebným ku kontrole, či je Produkt
využívaný v súlade s touto Zmluvou.
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4.

PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA
Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že všetky práva duševného vlastníctva
k Produktu (vrátane jeho Úprav) patria výhradne Poskytovateľovi (prípadne tretím stranám,
ak sa aplikuje) a že Zákazník nemá k Produktu (ani k jeho Úpravám) žiadne iné práva ako
právo ho užívať v súlade s touto Zmluvou.

5.

DATABÁZY TRETÍCH STRÁN

5.1.

Produkt môže byť prepojený s databázami tretích strán, ako napr. databázy finstat.sk, orsr.sk,
a pod. a využívať ich dáta (ďalej ako „Databázy tretích strán“).

5.2.

Zmluvu s treťou stranou za účelom prepojenia Produktu s Databázou tretej strany uzatvára
v svojom mene a na svoje náklady Zákazník.

5.3.

Poskytovateľ zabezpečí prepojenie Databáz tretích strán s Produktom prostredníctvom API
kódu alebo iným prepojením. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah
a správnosť Databáz tretích strán.

5.4.

Využívanie Databáz tretích strán sa riadi podmienkami určenými týmito tretími stranami pre
takéto použitie (ďalej len „Licenčné podmienky tretích strán“). Zákazník sa zaväzuje
dodržiavať Licenčné podmienky tretích strán. V prípade, že Poskytovateľovi vznikne škoda
v dôsledku porušenia Licenčných podmienok tretích strán Zákazníkom alebo osobou
konajúcou v jeho mene, zákazník nahradí Poskytovateľovi všetku tak vzniknutú škodu.

6.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

6.1.

Poskytovateľ nezodpovedá za chyby a vady, ktoré vznikli v dôsledku nesprávneho používania
Produktu, resp. používania internetových služieb, počítačových programov, služieb a aplikácii
(napr. zmazanie, prepísanie, napadnutie vírusmi) ani za chyby alebo vady spôsobené treťou
osobou alebo udalosťou, za ktorú tretia osoba zodpovedá, ani za udalosti spôsobené vyššou
mocou. Poskytovateľ nezodpovedá za správnosť výsledkov a údajov dosiahnutých pri
používaní v konkrétnych prípadoch, ak ide o zrejmé chyby a vady, ktoré možno zistiť
obvyklým prekontrolovaním postupu.

6.2.

Poskytovateľ nezodpovedá za chyby a vady, ktoré vznikli z dôvodu na strane Zákazníka.
Poskytovateľ nezodpovedá za chyby a vady v dôsledku porušenia Licencie, Zmluvy alebo
právnych predpisov Zákazníkom alebo osobami, ktoré Zákazník použil. Poskytovateľ
nezodpovedá za chyby a vady v dôsledku nedodržania inštrukcií zo strany Poskytovateľa.

6.3.

Poskytovateľ neručí za dodávku webhostingových služieb ani za ich neprerušené a bez
závadné fungovanie.

6.4.

Poskytovateľ vyvinie maximálne úsilie, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, aby
Produkt fungoval nepretržite a bez chýb a vád. Poskytovať však negarantuje, že Produkt bude
možné užívať bez prerušenia a že Produkt bude bez chýb a vád.

7.

DÔVERNÉ INFORMÁCIE A MLČANLIVOSŤ
Obe Strany sa zaväzujú počas trvania tejto Zmluvy a aj po jej skončení zachovávať
mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré majú dôverný charakter (vrátane obchodného tajomstva,
informácii, ktoré môžu mať komerčné využitie, a iné), ktoré sa dozvedeli v súvislosti s touto
Zmluvou. Zákazník sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel
v súvislosti s užívaním Produktu. To neplatí (i) pre informácie, ktoré sa stali verejne
dostupnými alebo známymi inak ako v dôsledku porušenia druhej Strany; (ii) poskytnutie
informácií advokátom, účtovníkom a iným profesionálnym poradcom Strany; a (iii) ak
povinnosť poskytnúť takéto informácie vyplýva z právnych predpisov alebo rozhodnutia
príslušného štátneho alebo verejného orgánu.
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8.

KOMUNIKÁCIA

8.1.

Ak táto Zmluva neustanovuje inak, akákoľvek komunikácia a akékoľvek oznámenie podľa
tejto Zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej Strane na adresu uvedenú
v článku 8.5 jedným z nasledujúcich spôsobov: (i) osobne; (ii) doporučenou poštou alebo
kuriérom; alebo (iii) elektronickou poštou.

8.2.

Strany sa dohodli, že oznámenia týkajúce sa vzniku, zmeny, zániku alebo neplatnosti
zmluvného vzťahu podľa tejto Zmluvy alebo vzniku, zmeny a zániku práv a povinností Strany
vyplývajúcich z tejto Zmluvy sa môžu doručovať iba osobne, doporučenou poštou alebo
kuriérom.

8.3.

Ak neexistuje dôkaz o skoršom doručení, komunikácia alebo oznámenie je považované za
doručené: (i) pokiaľ je doručované osobne, v pracovný deň nasledujúci po prevzatí na adrese
druhej Strany, (ii) pokiaľ je zasielané kuriérom alebo doporučenou poštou, v pracovný deň
nasledujúci po dni doručenia na adresu druhej Strany, a (iii) pokiaľ je doručované
elektronickou poštou, v pracovný deň nasledujúci po dni doručenia na emailovú adresu druhej
Strany. Za deň doručenia sa považuje aj deň, v ktorý Strana, ktorá je adresátom, bez riadneho
dôvodu odoprie doručovanú komunikáciu alebo oznámenie prevziať, alebo v ktorý márne
uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, ktorá nesmie byť kratšia ako 15
dní, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou Strane, preukázateľne zamestnancom
pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“, alebo iná
poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.

8.4.

Všetky oznámenia a komunikácia, ktoré majú Strany urobiť na základe Zmluvy, budú v
slovenskom jazyku.

8.5.

Komunikácia a oznámenia budú zasielané na nižšie uvedené adresy alebo na takú inú
adresu, k rukám osoby alebo na faxové číslo alebo emailovú adresu, ktoré príslušná Strana
písomne oznámi druhej Strane najmenej 3 pracovné dni pred odoslaním takejto komunikácie
alebo oznámenia:
(a) Poskytovateľ:
Adresa: VIASYS, s.r.o., Černyševského 10, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka
Do rúk: Daniel Podhora
Email: podhora@viasys.sk, office@viasys.sk
(b) Zákazník:
Adresa: BRATISLAVSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ STREDISKO, Židovská 1, 815
15 Bratislava
Do rúk: Mário Mihalovič
Email: m.mihalovic@bkis.sk.

9.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1.

Táto Zmluva predstavuje celú dohodu Strán ohľadom jej predmetu a nahrádza všetky
predchádzajúce dohody medzi Stranami ohľadom jej predmetu.

9.2.

Prílohy Zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

9.3.

Túto Zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými oboma Stranami.

9.4.

Ak ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy je, alebo sa stane, neplatným, neúčinným alebo
nevynútiteľným, platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy tým nebude
dotknutá. Strany sa zaväzujú rokovať v dobrej viere a dodatkom k Zmluve nahradiť neplatné,
neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie Zmluvy takým novým ustanovením, ktoré bude
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platné, účinné a vykonateľné a ktoré bude z hľadiska svojho účelu a funkcie čo najviac
zodpovedať účelu a funkcii pôvodného ustanovenia.
9.5.

Práva a povinnosti Strán, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú pretrvať aj po skončení
Zmluvy, skončením Zmluvy nezanikajú a budú i naďalej platné a účinné v plnom rozsahu.
Skončením Zmluvy nezanikajú najmä nároky na náhradu škody a ustanovenia o spôsobe
doručovania oznámení medzi Stranami, o rozhodnom práve, alebo o spôsobe riešenia
sporov, ktoré vzniknú Stranám podľa Zmluvy.

9.6.

Táto Zmluva sa riadi slovenským právom, najmä zákonom č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon,
v aktuálnom znení a zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v aktuálnom znení.

9.7.

Akýkoľvek spor vyplývajúci z tejto Zmluvy alebo s ňou súvisiaci budú Strany prednostne riešiť
vzájomnou dohodou. Ak Strany k dohode nedospejú, tieto spory budú rozhodovať príslušné
slovenské súdy.

9.8.

Táto Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zo Strán.

[Podpisy nasledujú za prílohami.]
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PRÍLOHA
PRODUKT – CHARAKTERISTIKA A MODULY

Webová aplikácia pre digitalizáciu a zvýšenie efektívnosti vnútorných procesov s názvom „Intranet eBKIS“.

Zoznam aktívnych modulov:
1. Podateľňa
Prehľadná správa zbernej e – mailovej schránky bkis@bkis.sk. Rozdelenie správ podľa sekcií a ich
priradenie, archivácia správ, nástroje na export, vyhľadávanie.
2. Kalendár
Kalendár podujatí a plánovaných činností BKIS. Pridávanie podujatí, editácia, pridávanie atribútov.
3. Rozpočty
Modul, určený na schvaľovanie interných rozpočtov BKIS. Označenie stavu rozpočtu, názov, výber
z kategórií, termín, činnosť. Sledovanie obehu rozpočtov, archivácia rozpočtov, vyhľadávanie.
4. EKS
Prehľad EKS, schvaľovanie objednávkového formulára, priradenie zmluvy z EKS. Kompatibilita
s modulom objednávky. Vyhľadávanie, export.
5. Zmluvy
Modul, určený na interné schvaľovanie návrhov zmlúv pred ich podpisom. Prepojenie na modul
zverejňovanie. Vkladanie návrhu zmluvy predkladateľom, vkladanie finálneho pdf právnikom, nástroje
na vyhľadávanie, sledovanie súladu s procesmi verejného obstarávania, triedenie typov zmlúv,
archivácia, export.
6. Objednávky
Modul, určený na interné schvaľovanie objednávok a sledovanie ich súladu s rozpočtom, uzavretou
zmluvou a verejným obstarávaním. Triedenie objednávok archivácia, export.
7. Zverejňovanie
Modul, určený na zverejňovanie zmlúv, objednávok \a verejných obstarávaní na internetovom portáli
www.bkis.sk.
8. Blacklist
Zoznam neuspokojivých dodávateľov.
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PODPISY

POSKYTOVATEĽ
V Bratislave, dňa :

________________________
VIASYS, s. r. o.
Daniel Podhora
Konateľ

ZÁKAZNÍK
V Bratislave, dňa:

________________________
Mgr. Katarína Hulíková
Riaditeľka BKIS
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