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LICENČNÁ ZMLUVA Č.

MC18112020 O WTVORENÍ A SPRAVOVANĺ APLIKÁCIE INFOURAD

uzatvorená v zmysle 5 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskoršíchpredpisov
v spojenís 5 65 a nasl. zák. č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v zneníneskoršíchpredpisov

1. Zmluvné strany:

1. ZHOTOVITEĽ

/ POSKVTOVATEĽ:

Z. KLIENT:

Obchodné meno: webex.digital s.r.o.
Sídlo: Ostrovského 2, 040 01 Košice
Korešpondenčná adresa: Ostrovského 2, 040 01 Košice
IČO: 48329461 DIČ: 2120142167 IČ DPH: SK2120142167
Číslo účtu/kód: 2942010973/1100
lBAN: SK 44 1100 0000 0029 4201 0973
Zápis: Obchodný register OS Košice |, oddiel Sro, vložka č. 38028/V
Tel. (kancelária): 905456761 E-mail: cernaiova©webex.sk
(v texte aj ako „Webex")

2.
2.1. Predmetom

Obchodné meno: Ďurďošík
Sídlo: Ďurďošík 13, 044 45
Korešpondenčná adresa:
|čo: 324124 DIČ: 2021235931
IČ DPH:

Vybavuje: Iveta Hadašová
Mobil.: 911137167 E-mail: podatelnaé)obecdurdosik.sk
(v texte aj ako „Klient")

Predmet zmluvy

tejto zmluvy je zhotovenie, spravovanie a udelenie súhlasu na použitie mobilnej aplikácie pre

nadobúdateľa (ďalej len „aplika'cia") od poskytovateľa v prospech nadobúdateľa.
2.2. Poskytovateľsa zaväzuje zhotoviť a sprístupnit" aplikáciu pre nadobúdateľa podľa špecifikácie uvedenej v tejto
zmluve (ďalej iba "vývoj aplikácie"). Aplikácia bude mat' nasledovné funkcie:
Správy

Ú Podnety od obyvateľov
[:] Pridat' podnet
Zvozový kalendár,
Dôležité čísla

[:| Online noviny

[]

|X Pamiatky a zaujímavé miesta
X| Meniny

Bazár obyvateľov *

!] Susedská pomoc

&

*

Kalendár podujatí
[] Ankety*
- nepodlieha zmluvnej dobe dodania
"Podmienené dodávateľom aplikácie a externého webu

Predpoveď počasia

[| Miestny rozhlas**stream"

[:| Týždenný kalendár
& Cestovné poriadky

|:] Farské oznamy

*Vo vývoji

- nepodlieha

zmluvnej dobe dodania

2.3. Zhotovenie aplikacie zahŕňa tieto činnosti:
a) prispôsobenie grafickej vizualizácie aplikácie
b) programovanie aplikácie, testovanie aplikácie
c)

vytvorenie prístupu

k

administrátorskemu prostrediu aplikácie

d) spojazdnenie aplikácie na trhu pre operačný systém les a android
e) manuál pre napĺňanie aplikácie dátami/príp. školenie cez vzdialenú plochu
2.4. Poskytovateľ sa zaväzuje za podmienok tejto zmluvy poskytovať priebežnú správu a úpravy aplikácie počas
účinnosti tejto zmluvy (ďalej len "mesačná starostlivosť"), ktorá zahŕňa:

tohto článku zmluvy
starostlivosť o aplikáciu (udržiavanie, debugovanie, aktualizácie, vylepšovanie funkcionality)
ukladanie a uchovávanie dát (informácie pre užívateľov, zobrazené v aplikácii)

aj licenciu podľa ods. 2.5
b)
c)
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2.5. Klient zaplatením celej ceny za poskytovanie aplikácie nadobudne výlučné právo používat' aplikáciu ako mobilný
informačný kanál počas doby účinnosti tejto zmluvy. Klient nadobudne zaplatením celej ceny za poskytovanie

aplikácie výhradnú licenciu, s výnimkou oprávnenia poskytnúť súhlas na bezplatné použitie aplikácie koncovým
užívateľom.
2.6. Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi za služby podľa tohto článku zmluvy dohodnutú cenu a riadne
aplikáciu prevziať.

3. Cena za poskytovanie aplikácie
Na základe dohody zmluvných strán zaplatí nadobúdateľ na účet poskytovateľa za zhotovenie
a spravovanie
aplikácie sumu:
3) 350,00 € bez DPH 420,00 € vr. DPH ako zálohová platba za zhotovenie aplikácie na základe vystavenej
zálohovej faktúry po podpise tejto zmluvy, zaslanej e-mailom na kontaktnú e—mailovú adresu nadobúdateľa,
b) 30,00 € bez DPH 36,00 € vr. DPH za každý mesiac užívania aplikácie počnúc dňom spojazdnenia aplikácie, ako
poplatok za mesačnú starostlivosť, na základe faktúry vystavenej a poslanej poštou na adresu sídla
nadobúdateľa, každý mesiac od spustenia aplikácie.

4. Čas plnenia a odovzdanie aplikácie
4.1. Poskytovateľ sa zaväzuje pripraviť a spojazdniť aplikáciu pre platformu Android najneskôr do 14 pracovných dní a
pre platformu ios najneskôr do 40 pracovných dní od úhrady 100 % zálohovej platby za prípravu aplikácie.
4.2 Aplikácia bude odovzdaná po uvedení na trh, to znamená, že užívateľ si bude môcť zdarma stiahnuť :
AppStore/GooglePlayStore aplikáciu do svojho telefónu. Spolu so spojazdnením aplikácie obdrží nadobúdateľ
grafický baner na webstránku a 10 ks plagátov vo formáte A2 na odprezentovanie aplikácie pre užívateľov.

5.

Osobitné povinností zmluvných strán

5.1.

Poskytovateľ zabezpečuje činnosti spojené so zhotovením, spojazdnením, udržiavaním aplikácie na svoje
náklady, v najvyššej dostupnej kvalite a s odbornou starostlivosťou.
5.2. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú nakladať so získanými dokumentami, informáciami,
know-how,
procesoch a pod. druhej zmluvnej strany ako s dôvernými v súlade s š 17 Obchodného zákonníka, ato aj po
zániku zmluvy.
5.3. Nadobúdateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre poskytovateľa plnú súčinnost' pri realizácii projektu, čo zahŕňa najmä

dodanie podkladov pre vývoja spojazdnenie aplikácie.
5.4. V prípade,že sa nadobúdateľ rozhodne ukončiť zmluvný vzťah počas prác vývoja na aplikácii resp. pred
samotným odovzdaním aplikácie nadobúdateľovi, zaväzuje sa nadobúdateľ zaplatiť resp. doplatiť poskytovateľovi
sumu uvedenú v článku ||| písm. a) tejto zmluvy.
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6. Ochrana osobných údajov GDPR
6.1,

Poskytovateľje povinný dodržať povinnosť mlčanlivosti (] všetkých informáciách nadobúdateľa, vložených do
aplikácie, aj po skončení zmluvného vzťahu, Poskytovateľ je povinný zaviazať mlčanlivosťou svojich
zamestnancov a ostatné osoby, ktoré konajú v mene poskytovateľa a ktoré prídu do styku s dátami
nadobúdatela.

6.2.

Poskytovateľje povinný primerane chrániť zariadenia

a

dáta nadobúdateľa, ktoré mu boli

zverené pred ich odcudzením, alebo zneužitím.

7.

Zodpovednosť za vady

7.1

Poskytovateľ zodpovedá za to, že aplikácia je vytvorené v súlade
plnenia a za funkčnosť po dobu trvania účinnosti tejto zmluvy.

7.2

Zodpovednosť poskytovateľa sa nevzťahuje na nefunkčnosti spočívajúce v nedostatkoch spôsobených tretími
stranami (hardvérové chyby tretích strán, nefunkčnosť zdrojových údajov poskytovaných tretími stranami a
pod.).

7.3

Poskytovateľ nezodpovedá za správnosť a úplnosť dát vložených do aplikácie nadobúdateľom.
Poskytovateľ sa zaväzuje vady aplikácie, za ktoré zodpovedá, odstrániť v primeranej lehote.
Nadobúdateľ sa zaväzuje reklamáciu vady aplikácie uplatniť bezodkladne po jej zistení na e—mallovej adrese

7.4.

s

normami vzťahujúcimi sa na predmet

pro'ethwebexsk.

8. Trvanie a zánik zmluvy
8.1

Ta'to zmluva sa uzatvára na dobu určitú

ato na dva

roky od dátumu spojazdnenia aplikácie pre nadobúdateľa.
prípade zániku zmluvy po dvoch rokoch od dátumu jej platnosti, platí, že zmluva sa automaticky predlžuje o
ďalší rok, ak najneskôrjeden mesiac pred koncom zmluvy, ktorákoľvek zo zmluvných strán nezaslala písomné
oznámenie, že trvá na ukončenízmluvy.
V

8.2.

Obe zmluvné strany sú oprávnené túto zmluvu písomne vypovedať'. Výpovedná doba je päť mesiacov.
Výpovedná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej
strane.

8.3.

Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená od tejto zmluvy jednostranne odstúpiťl v prípade podstatného
porušenia tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.
Ta'to zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení na

8.4.

web stránke nadobúdateľa.
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9.

Záverečné ustanovenia

9.1

Táto zmluva môže byť zmenená len vo forme písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán.

9.2

Tato zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, : ktorých jeden rovnopls obdrží poskytovateľ a jeden obdrží
nadobúdateľ

9.3

Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili dobrovoľne, bez nátlaku, že si ju prečítali,
porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Ďurďošíku

Y

dátum 18.

11.

2020

Klient

[€th

jej obsahu

Paličkovým písmom

Webex

Pallčkovým pismom

