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D202102/01 
 

 
 
 

LICENČNÁ  ZMLUVA 
 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 a násl. zák.č.513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka a podľa príslušných ustanovení zák. č. 185/2015 Z.z. Autorského 
zákona 

 

 
 

 
 

Objednávateľ: Materská škola 

 Dr. Clementisa 59 
 909 01 Skalica 

 
IČO: 37842129 

DIČ: 2021700406 

 
                                       Bankové spojenie: Prima banka 

Číslo účtu: IBAN: SK91 5600 0000 0027 1731 6001 
zastúpení: Mgr. Oľga Luptáková - riaditeľka 

 
ďalej len ako Objednávateľ 

 

a 
 

 

Zhotoviteľ: Dokumenta, a.s. 

Strojnícka 103 

821 05  Bratislava 2 
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I,  
oddiel: Sa, vložka č. 3748/B 

IČO: 35 966 726 
DIČ: 2022088728 

IČ DPH: SK2022088728 

zastúpení: Mgr. Helena Bielčiková – člen predstavenstva 
  

ďalej len ako Zhotoviteľ 
 

 

 
 

  
 Táto Zmluva o poskytnutí licencie  je ďalej v texte označovaná iba ako „Zmluva“.  

Objednávateľ a Zhotoviteľ sú ďalej v texte  tejto zmluvy spoločne označovaní iba ako 

„zmluvné strany“.  
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Čl. I. 
PREDMET ZMLUVY 

 
1 Predmetom tejto zmluvy je plnenie Zhotoviteľa k Objednávateľovi určené takto: 

1.1 Udelenie súhlasu na použitie softvéru ADMIS® (sublicencia) v rozsahu uvedenom v čl. 
IV a za dodržania podmienok uvedených v čl. VIII. tejto zmluvy. 

2 Zhotoviteľ prehlasuje, že je nositeľom autorských práv k tomuto softvéru a je oprávnený 

udeliť Objednávateľovi touto zmluvou súhlas na použitie predmetného softvéru 
(sublicenciu). 

3    Zhotoviteľ prehlasuje, že je vlastníkom osvedčenia, potvrdzujúcom súlad so zákonom 
395/2002 v znení jeho neskorších zmien, noviel a doplnkov. Je vlastníkom certifikátu 

o posúdení zhody s požiadavkami výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 

525/2011 Z.z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu 
registratúry s úrovňou hodnotenia „Vysoká úroveň“. 

 
 

Čl. II. 
PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA 

 

1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať softvér Objednávateľovi riadne, úplne a včas a to 
podľa nižšie uvedených bodov tejto zmluvy. 

2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaistiť okrem predmetu plnenia vyplývajúceho z tejto zmluvy 
odborné školenie užívateľov softvéru, ktorý je predmetom tejto zmluvy a to v rozsahu a 

počte špecifikovaných Objednávateľom na základe písomne predloženej objednávky 

takejto služby. Cena takéhoto školenia bude dohodnutá na základe aktuálnych 
cenníkových cien Zhotoviteľa.  

3 Zhotoviteľ sa zaväzuje neustále vyvíjať softvér ADMIS® v súlade s hlavnými 
technologickými smermi a trendmi uplatňovanými v oblasti systémov na riadenie 

dokumentov, bezprostredne reagovať na legislatívne zmeny a informovať 

Objednávateľa o distribúcii nových verzií softvéru ADMIS®, ktoré budú obsahovať tieto 
zmeny. Cena nových verzií nie je zahrnutá do predmetu tejto zmluvy, s výnimkou 

ustanovení článku 6.1.2. tejto zmluvy. 
4 Zhotoviteľ splní predmet plnenia vyplývajúceho z tejto zmluvy dodaním inštalačného CD, 

alebo dodaním internetového linku na stiahnutie SW, prípadne inštaláciou podľa 
objednávky Objednávateľa, a manuálov k zakúpeným produktom vo forme 

elektronického helpu, alebo vo forme PDF súboru.  

 
 

Čl. III 
PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA 

 

1 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať plnenie podľa predmetu tejto zmluvy a pravidelne 
uhrádzať zmluvnú cenu prenájmu licencie vrátane DPH podľa článku IV. 

2 V prípade, že si to rozsah dodávaného softvéru vyžaduje, Objednávateľ sa zaväzuje 
spolupracovať so Zhotoviteľom a poskytovať mu všetky informácie a materiály, ktoré sú 

potrebné v súlade s plnením predmetu tejto zmluvy /kompletné podklady o súčasnom 
technickom, programovom, dátovom a organizačnom riešení súčasného spôsobu 

spracovania záznamov a dokumentov vo svojej spoločnosti za účelom zabezpečenia čo 

najpresnejšej špecifikácie nastavenia a konfigurácie softvéru, ktorý je predmetom tejto 
zmluvy a predkladať ich Zhotoviteľovi neodkladne po ich vyžiadaní tak, aby nedošlo k 

oneskoreniu pri odovzdaní diela ani k zníženiu jeho kvality/.   
3 Objednávateľ sa zaväzuje používať dodaný softvér v rozsahu počtu inštalácií a 

spôsobom, ku ktorému ho oprávňuje táto zmluva a ďalej v súlade s postupmi 

uvedenými v užívateľskej dokumentácii, pokiaľ táto nebude v rozpore s touto zmluvou.  
4 Objednávateľ sa zaväzuje, že softvér, ktorý je predmetom tejto zmluvy, budú využívať 

iba jeho pracovníci s individuálne stanovenými prístupovými právami. Pracovníkom, 
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ktorý bude kontaktným pracovníkom pre potreby Zhotoviteľa  bol stanovený pre 

metodické a obchodné záležitosti .................................., tel.: ................................. 
a pre technické záležitosti......................................., tel.: ..................................... 

5 Objednávateľ sa zaväzuje neposkytovať údaje, ktoré sú predmetom tejto zmluvy iným 

osobám bez súhlasu Zhotoviteľa. Týmto nie sú dotknuté práva Objednávateľa predložiť 
túto zmluvu v jednaniach daňových, právnych sporoch k predmetu tejto zmluvy alebo 

iných obdobných prípadoch. Objednávateľ sa zaväzuje nepožadovať od Zhotoviteľa 
zapracovanie do predmetu zmluvy také postupy, ktoré sú v rozpore s platnou 

legislatívou SR.  
6 Objednávateľ prehlasuje, že jeho technické prostriedky (HW), na ktorých bude 

prevádzkovaný predmet plnenia podľa tejto zmluvy, zodpovedá všeobecným technickým 

požiadavkám pre prevádzku informačných systémov na platforme klient – server, s 
ktorými bol oboznámený. 

 
 

Čl. IV 

ROZSAH DODÁVKY 
 

1 Predmetný softvér bude inštalovaný na samostatnej pracovnej stanici/sieti typu peer-
to-peer/lokálnej počítačovej sieti so serverom umiestneným v mieste sídla 

Objednávateľa, v nasledovnom počte a rozsahu: 
1.1 Softvérové riešenie ADMIS®  : 

 

• ADMIS® DMS extra - 3 licencie, hotline / 12mesiacov 
 

 
 

 

Čl. V 
CENA ZA PRENÁJOM LICENCIE, PLATOBNÉ A  

DODACIE PODMIENKY 
 

1 Cena prenájmu licencie bola stanovená dohodou zmluvných strán a bola určená ako 

cena zmluvná, v platnom znení zákona o cenách. 
2 Zmluvné strany sa dohodli, že celková cena služby prenájmu licencií je 179,76 s DPH 

na 12 mesiacov a je splatná vopred, vždy k 10. dňu mesiaca predchádzajúcemu 
poslednému mesiacu platobného obdobia. 

 
    Cena jednotlivých častí predmetu plnenia je nasledovná: 

 

                       Cena prenájmu licencií produktov ADMIS® 

Názov položky 
Celková suma za prenájom licencií na 

12 mesiacov v eur s DPH 

 

ADMIS®DMS extra 

 
3 licencie, hotline 

 
 

179,76 

 
 

 
 

Názov položky 
Cena s DPH  

jednorázový poplatok 
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Integrácia DIZ 

(automatizované napojenie na 
slovensko.sk 

BEZ nutnosti používania eID karty a 
BOK a PIN) 

 
 

82,80 

 

 
 

3 Termín odovzdania diela 

Predmet zmluvy podľa tejto zmluvy bude realizovaný do 10 pracovných dní od 
schválenia registrácie DIZ na NASES. 

4 Využívať dodaný produkt na základe tejto Zmluvy je Objednávateľ oprávnený riadnym 
zaplatením mesačnej splátky prenájmu licencií v cene určenej touto zmluvou. 

5 Zhotoviteľ bude generovať licenčný kľúč, ktorý umožňuje používanie produktu podľa 
tejto Zmluvy v ročných intervaloch. V prípade omeškania Objednávateľa so splátkou 

je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy  

 
 

Čl. VI 
ZÁRUČNÉ A SERVISNÉ PODMIENKY 

 

1 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi záruku na softvérové riešenie 
ADMIS®   

1.1 v dĺžke 24 mesiacov na samotný softvér  
1.2 v dĺžke jedného roka od poslednej riadne uhradenej ročnej splátky predmetného 

softvéru na udržanie softvéru v stave, ktorý zodpovedá vývoju platných právnych 
predpisov SR či všeobecných zvyklostí a to formou: 

- služby hot-line (v pracovných dňoch od 8,30 do 16,30)  

- dodaním upgradových súborov, ktoré o.i. zabezpečujú súlad softvéru ADMIS®   s 
platnými právnymi predpismi SR. 

Vyššie uvedené služby budú Zhotoviteľom počas trvania tejto zmluvy poskytované 
bezúplatne. 

2 Záruka sa nevzťahuje na poškodenie diela : 

- spôsobené živelnými pohromami a nepredvídateľnými udalosťami „vis major“ 
- vzniknuté ako následok vlámania 

- vzniknuté ako následok zavineného, neoprávneného, či neodborného zaobchádzania 
zamestnancov alebo spolupracovníkov Objednávateľa alebo akejkoľvek tretej strany. 

 
Čl. VII 

LICENČNÉ PODMIENKY 

 
1 Všetky užívacie, licenčné a iné práva k softvéru ADMIS®, ktorých nositeľom je 

Zhotoviteľ sú chránené ustanoveniami medzinárodných zmlúv, zákonmi SR o 
autorskom práve a všetkými ďalšími zodpovedajúcimi zákonmi platnými v SR. 

2 Zhotoviteľ touto zmluvou udeľuje Objednávateľovi súhlas na použite softvéru ADMIS® 

(sublicenciu) za dodržania podmienok uvedených v článku VI. tejto zmluvy. 
Objednávateľovi vzniká iba nevýhradné a neprenosné užívacie právo k softvéru 

ADMIS®. Objednávateľ nemôže udeliť tretej osobe súhlas na použitie softvéru 
ADMIS® v rozsahu udelenej licencie. 

3 Objednávateľom nesmie byť žiadna časť IS ani dokumentácie pozmeňovaná, 

rozmnožovaná, ukladaná v elektronickej podobe, ani iným verejným spôsobom šírená 
bez predchádzajúceho výslovného súhlasu Zhotoviteľa. Výnimkou je len kópia 

zhotovená pre archívne alebo záložné účely. 
4 Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť všetkými dostupnými prostriedkami že zabráni 

vytváraniu nelegálnych kópií softvéru ADMIS® a dodanej dokumentácie či 
akýchkoľvek jej častí, okrem kópií výslovne povolenými touto zmluvou. 

5 Na základe tejto zmluvy môžu byť zodpovedajúce užívateľské časti softvéru ADMIS® 

Objednávateľom používané len na takom počte počítačov, koľko je prenajatých 
užívateľských licencií.  
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6 Objednávateľ sa zaväzuje nerobiť žiadne úpravy softvéru ADMIS® s cieľom získania 

zdrojového textu alebo s cieľom jeho úprav. 
7 Objednávateľ nie je oprávnený odstrániť údaje o autorských právach, obchodných 

značkách, ochranných známkach a pod., ktoré sú uvedené v softvérovom riešení 

ADMIS®. 
8 V prípade porušení licenčných podmienok tejto zmluvy si Zhotoviteľ vyhradzuje právo 

odobrať užívacie práva k softvéru ADMIS® a uplatniť si škodu takto vzniknutú. 
Zároveň sa Objednávateľ vystavuje postihu v súlade s platnou legislatívou SR. 

 
 

Čl. IX 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pričom oprávnenie využívať predmet 
zmluvy v rozsahu podľa Čl. IV tejto zmluvy nadobúda Objednávateľ uhradením ceny 

prenájmu licencií vo výške a podľa platobných podmienok stanovených v čl. V tejto 

zmluvy. 
2 Zánikom Zmluvy bude mať Objednávateľ prístup ku svojim existujúcim dátam, stratí 

však možnosť pridávať akékoľvek nové dáta. Zároveň stráca nárok na 
záruku, bezplatné služby hot-line a upgrade podľa článku VI. bod 1.2. 

3 Pokiaľ nie je touto zmluvou stanovené inak, riadia sa vzájomné vzťahy oboch 
zmluvných strán príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka a platnými 

právnymi predpismi SR. Ak niektoré ustanovenia odporujú platným zákonom, potom 

je zo zmluvy vypustené iba sporné ustanovenie a ďalší obsah tejto zmluvy platí bezo 
zmien. 

4 Všetky prípadné spory sa zaväzujú strany riešiť mimosúdnou cestou a až po vyčerpaní 
všetkých právnych možností sa môžu strany obrátiť na súd. 

5 Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné realizovať iba písomne číslovanými 

dodatkami, s ktorými zmluva tvorí nedeliteľný právny celok, a to po vzájomnej 
dohode oboch zmluvných strán, pokiaľ nie je v zmluve vyslovene uvedené inak.  

6 V prípade súdneho sporu bude tento spor prejednávaný súdom, ktorý je miestne 
príslušný sídlu Zhotoviteľa. 

7 Táto zmluva zaniká: 

7.1 Dohodou zmluvných strán 
Dohoda musí byť uzavretá písomne, podpísaná oboma zmluvnými stranami a musí 

obsahovať dohovor o vzájomnom vyrovnaní nevysporiadaných majetkoprávnych 
vzťahov vzniknutých v súvislosti s touto zmluvou, inak je neplatná. 

7.2 Výpoveďou  
Každá zo zmluvných strán je oprávnená túto zmluvu vypovedať. Výpoveď musí byť 

realizovaná písomne a musí byť doručená druhej zmluvnej strane ("do vlastných 

rúk”), inak je neplatná. Zhotoviteľ má nárok na úhradu plnej ceny dokončenej časti 
predmetu zmluvy a na úhradu preukázateľných nákladov vzniknutých v súvislosti s 

prípravou na dokončenie predmetu tejto zmluvy, pokiaľ dôjde k bezdôvodnej výpovedi 
zo strany objednávateľa. 

7.3 Zánikom niektorej zo zmluvných strán bez právneho nástupcu s tým, že následné 

majetkoprávne vyrovnanie sa uskutoční v rámci realizovanej likvidácie, či konkurzného 
konania v súlade so všeobecne záväznými predpismi. 

8 Zmluva sa stáva platnou a účinnou dňom podpisu zmluvnými stranami. Zmluvné 
strany prehlasujú, že zmluva bola spísaná na základe Objednávateľom uvedených a 

ním autorizovaných údajov a súhlasu Zhotoviteľa. Na dôkaz svojej pravej a slobodnej 
vôle uzavrieť zmluvu vo vyššie uvedenom obsahu pripájajú zmluvné strany svoje 

podpisy. Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Objednávateľ 

potvrdzuje pri podpise zmluvy, že prevzal dva rovnopisy tejto zmluvy. 
 

 
miesto : Bratislava  miesto : Skalica 

 

dátum :  ……................       dátum :  ……...........…. 
 

podpisy : 



6/6 

 

 
 

 

…………………..……………………..   ………………………………....………..  
        Mgr. Helena Bielčiková    Mgr. Oľga Luptáková 

       predseda predstavenstva    riaditeľka 

 
 


