
LICENČNÁ ZMLUVA 
 

Nižšie uvedené strany 

 

Hudec Roman 

M. Chmeliara 

013 11 Lietavská Lúčka 

DIČ: 1022632369  

Na strane jednej ako autor 

 

a 

HARMÓNIA – ZARIADENIE PRE SENIOROV, DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A ÚTULOK 

Prevádzka: „ Republiky 22“ 

so sídlom: Republiky 22, 010 01 Žilina, Slovenská Republika, 

IČO: 647748 

DIČ: 2020689319 

ktorej menom koná (funkcia): Mgr. Katarína Veselovská, riaditeľka 

na strane druhej ako nadobúdateľ 

 

uzatvárajú túto licenčnú zmluvu  

 

I. Základne ustanovenia 

 

1.1. Autor je jediným a výlučným držiteľom všetkých majetkových práv k počítačovému programu 

SOCEV, určenému k použitiu ako podporný softwarový nástroj pre vedenie agend 

poskytovateľov sociálnych služieb (ďalej len "počítačový program").  

 

1.2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok autora poskytnúť nadobúdateľovi za podmienok a v rozsahu 

stanoveným touto zmluvou právo na používanie počítačového programu pre osobnú, resp. 

internú potrebu. Nadobúdateľ sa zaväzuje za poskytnutie predmetného počítačového programu 

zaplatiť ďalej špecifikovanú dohodnutú odmenu. 

 

 

II. Predmet užívania 

 

2.1. Autor týmto poskytuje nadobúdateľovi program a súčasne oprávňuje nadobúdateľa používať 

program pre osobnú potrebu nadobúdatelia, ktorou sa rozumie interne používanie príslušného 

modulu v súlade s jeho určením nadobúdateľom a jeho pracovníkmi, a to formou zavedenia a 

uloženia programu do pamäti počítača, jeho zobrazenia, prevádzky a prenosu v rámci tohto 

počítača, poprípade v rámci počítačovej siete nadobúdatelia. 

 

2.2. Autor sa zaväzuje po dobu účinnosti tejto zmluvy poskytovať nadobúdateľovi poradenstvo a 

konzultácie tykajúce sa problémov vzniknutých pri inštalácii, nastavení, používaní, alebo 



aktualizácii programu elektronickou poštou na adrese roman.hudec@gmail.com, alebo 

telefonicky na čísle +421 902 719 946. 

 

2.3. Autor sa zaväzuje priebežne aktualizovať program v nadväznosti na vývoji právnych predpisov 

tak, aby výstupy programu odpovedali účelu, pre ktorý je program určený, a to spravidla bez 

zbytočného odkladu potom, čo k relevantnej zmene právnych predpisov dôjde. Autor bude 

prijímať návrhy k úprave programu taktiež od nadobúdateľa. 

 

2.4. Autor sa zaväzuje poskytovať nadobúdateľovi po dobu účinnosti tejto zmluvy aktualizácie 

prostredníctvom internetu. 

 

2.5. Autor sa zaväzuje vykonať inštaláciu a nastavenie príslušného modulu na počítače nadobúdateľa 

a zaškolenie pracovníkov nadobúdateľa. Nadobúdateľ je povinný poskytnúť autorovi k 

vykonaniu inštalačnej podpory dostatočnú informačnú súčinnosť, najmä poskytnutím potrebných 

informácii o svojom aktuálnom hardvérovom a softvérovom vybavení a počte pracovníkov, ktorí 

majú byť zaškolení. 

 

 

III. Rozsah užívacích práv 

 

3.1. Oprávnenie nadobúdateľa na používanie programu sa na základe tejto zmluvy poskytuje po dobu 

účinnosti tejto zmluvy, a to v rozsahu obmedzenom čo do miesta, pričom nadobúdateľ je 

oprávnený používať program výhradne na počítačoch trvale fyzicky umiestených v rámci budovy 

alebo budov patriacich pod poštovú adresu špecifikovanú v prílohe č. 1 tejto zmluvy s tým, že 

zamestnanci nadobúdateľa, ktorých pracovisko sa nachádza na tejto adrese sú oprávnení 

používať program tiež vzdialeným pripojením z iných miest prostredníctvom terminálového 

prístupu. 

 

3.2. V súlade so znením predchádzajúcich bodov tohto článku nie je nadobúdateľ oprávnený 

používať program iným spôsobom a v inom rozsahu, ako je stanovene v bode 2.1. tejto zmluvy a 

v predchádzajúcom bode tohto článku zmluvy, najmä potom nadobúdateľ nie je oprávnený 

vytvárať akékoľvek rozmnoženiny programu, s výnimkou záložnej kópie potrebnej pre 

používanie programu. 

 

3.3. Nadobúdateľ nie je ďalej oprávnený meniť, spätne prekladať, dekompilovať, alebo 

disasemblovať programový kód programu, alebo jeho časti. 

 

3.4. Nadobúdateľ ďalej nie je oprávnený udeľovať k programu sublicenciu tretím osobám ani im 

iným spôsobom poskytovať program, alebo práva k nemu. 

 

 

IV. Odmena 

 

4.1. Strany sa ďalej dohodli, že oprávnenia nadobúdateľa na používanie programu na základe tejto 

zmluvy bude poskytnuté úplatne, a to za odmenu vo výške špecifikovanej v prílohe č. 2 tejto 

zmluvy. V takto stanovenej odmene je zahrnutá cena za užívateľskú podporu podľa bodu 2.2. 

tejto zmluvy, cena za tvorbu aktualizačných súborov spôsobom uvedeným v bode 2.3 tejto 
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zmluvy, cena za sprístupnenie aktualizačného súboru spôsobom uvedeným v bode 2.4. tejto 

zmluvy a cena za inštalačnú podporu podľa bodu 2.5. tejto zmluvy.  

 

4.2. Odmena uvedená v predchádzajúcom bode tohto článku zmluvy bude uhradená spôsobom 

špecifikovaným v prílohe c. 2 tejto zmluvy, a to na základe faktúry vystavenej autorom, so 

splatnosťou štrnásť dní odo dňa jej vystavenia. Faktúra bude zahŕňať odmenu v jej plne výške 

stanovenú v predchádzajúcom bode tohto článku zmluvy. 

 

 

4.3. V prípade omeškania nadobúdateľa s úhradou odmeny alebo ceny podľa tohto článku zmluvy je 

nadobúdateľ povinný zaplatiť autorovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky 

denne. Zaplatením úroku z omeškania nie je dotknute právo autora na náhradu schody, pripadne 

na ďalšie nároky podľa tejto zmluvy alebo platných právnych predpisov. 

 

V. Záruka za vady 

 

6.1. Autor týmto preberá záväzok, že program bude po dobu účinnosti tejto zmluvy a za podmienok 

ďalej uvedených technicky spôsobilý k jeho užívaniu v súlade s touto zmluvou (ďalej iba 

"záruka"). Výstupy programu majú podporný, nie však záväzný charakter. Nadobúdateľ je 

povinný si správnosť výstupov a ich súlad s príslušnými predpismi skontrolovať. Za použitie 

výstupov programu, vrátane dôsledkov takéhoto použitia, odpovedá nadobúdateľ. Autor 

nepreberá zodpovednosť za plnenie povinnosti, ktoré sa vzťahujú na nadobúdateľa, a ku ktorých 

plneniu môže byť program podporným nástrojom. 

 

6.2. Záruka poskytnutá autorom podľa predchádzajúceho bodu zmluvy sa nevzťahuje na prípady, 

kedy príslušný modul nie je prevádzkovaný v súlade s odporučením autora, najmä na účely, na 

ktoré nebol vytvorený, alebo je prevádzkovaný spolu s programami iných výrobcov, ktoré môžu 

znemožniť bezchybný chod programu, alebo počítača. Ďalej sa tento záväzok autora nevzťahuje 

na prípady, kedy je funkčnosť programu, alebo použiteľnosť jeho výstupov obmedzená či 

vylúčená v dôsledku zmien individuálneho užívateľského nastavenia programu vykonaných 

nadobúdateľom alebo podľa pokynu nadobúdateľa, alebo keď je program používaný na chybne 

nakonfigurovanom počítací alebo na chybne nakonfigurovanej počítačovej sieti, pripadne bol 

vykonaný zásah do programového kódu. 

 

6.3. V prípade, že sa v programe vyskytnú vady spadajúce pod záruku stanovenú v bode 5.1. tohto 

článku zmluvy, je nadobúdateľ povinný tieto vady autorovi bezodkladne oznámiť, a to písomnou 

formou. Autor si môže od nadobúdateľa vyžiadať zaslanie zálohy databázy programu, aby mohol 

vadu lokalizovať a odstrániť.  

 

 

VI. Ostatne dojednania 

 

6.1. Nadobúdateľ prehlasuje, že poskytnutím programu zo strany autora preberá všetku zodpovednosť 

za pripadnú škodu spôsobenú používaním príslušného modulu, ako je špecifikované článkom II. 

tejto zmluvy, najmä za škodu vzniknutú chybnou obsluhou programu alebo jeho inštaláciou v 

nevhodnom prostredí. 

 

6.2. Nadobúdateľ berie na vedomie, že ak bude príslušný modul používať na spracovanie citlivých 

údajov, bude ako prevádzkovateľ spracúvania osobných údajov povinný tieto údaje zabezpečiť 



pred neoprávneným alebo náhodným prístupom. V súlade s touto zákonnou povinnosťou 

nadobúdateľa sa autor týmto zaväzuje zachovávať mlčanlivosť vo vzťahu ku všetkým osobným 

údajom spracovávaným programom, s ktorými sa pri činnostiach vykonávaných na základe tejto 

zmluvy alebo v súvislosti s ňou zoznámi. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení zmluvného 

vzťahu založeného touto zmluvou. 

 

 

VII. Trvanie zmluvy 

 

7.1. Tato zmluva za uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 12 mesiacov. 

 

7.2. Pokiaľ žiadna zo zmluvných strán neoznámi aspoň 20 dní pred uplynutím doby trvania tejto 

zmluvy podľa predchádzajúceho bodu druhej zmluvnej strane, že na ukončení zmluvy trvá, mení 

sa táto zmluva automaticky a bez ďalšieho posledným dňom dohodnutej doby trvania podľa 

predchádzajúceho bodu na zmluvu na dobu neurčitú a takto trvá ďalej. 

 

7.3. V dobe, kedy je táto zmluva uzatvorená na dobu neurčitú, je každá zmluvná strana oprávnená túto 

zmluvu kedykoľvek vypovedať v lehote troch mesiacov ku dňu kalendárneho štvrťroka, a to aj 

bez uvedenia dôvodu. 

 

7.4. V prípade, ak nadobúdateľ poruší niektorú svoju povinnosť, stanovenú článkom III tejto zmluvy, 

alebo v prípade jeho omeškania s úhradou odmeny, či jej časti dlhším než 30 dní, je autor 

oprávnený zmluvu kedykoľvek vypovedať bez výpovednej doby (s účinnosťou ku dňu doručenia 

výpovede). 

 

7.5. Bezprostredne po ukončení trvania tejto zmluvy je nadobúdateľ povinný odstrániť všetky 

rozmnoženiny príslušného programu z počítačov, na ktorých bol tento používaný, všetky ďalšie 

rozmnoženiny, ktoré má k dispozícii a ďalej je povinný sa zdržať akéhokoľvek ďalšieho 

používania programu. 

 

7.6. Pred skončením trvania tejto zmluvy sa môžu strany dohodnúť na vykonaní exportu databázy 

autorom programu pre ďalšie využitie nadobúdateľom, a to vo formáte, na ktorom sa strany 

dohodnú. Súčasťou tejto zvláštnej dohody bude tiež cena za vykonanie exportu. 

 

 

VIII. Záverečne ustanovenia 

 

8.1. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý ma platnosť originálu. Každá zo 

zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise. 

 

8.2. Tato zmluva sa riadi slovenským pravom, najmä zákonom č. 618/2003 Z.z .., autorsky zákon, v 

znení neskorších predpisov, zákonom c. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších 

predpisov, a zákonom c. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov. 

 

8.3. Zmluvu je možné meniť len formou písomných dodatkov. Všetky prílohy sú nedeliteľnou 

súčasťou tejto zmluvy. 

 



8.4. Prípadná neplatnosť niektorého dojednania tejto zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných 

ustanovení. Účastníci zmluvy sa v takom prípade zaväzujú poskytovať si vzájomnú súčinnosť s 

cieľom uzatvoriť dodatok k zmluve, v ktorom bude neplatná časť zmluvy nahradená novým 

dojednaním, a to v lehote do jedného mesiaca odo dňa, kedy tato potreba vznikne. 

 

8.5. Tato zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dnom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke nadobúdateľa. 

 

8.6. Účastníci zmluvy prehlasujú, že si zmluvu precitali, rozumejú jej obsahu, že zmluva odpovedá 

ich slobodnej a pravej vôli. Ďalej potvrdzujú, že zmluva nebola podpísaná v tiesni alebo za 

nápadne nevýhodných podmienok.  

 

 

 

 

 

V Žiline dňa 10.10.2019                                                             V Žiline, dňa 10.10.2019 

 

 

 

 

                                                                                                                        

.............................................                                                         .................................................... 

      Roman Hudec                                                                      Mgr. Katarína Veselovská, riaditeľka 

            Autor                                                                                      

 

 

Prílohy: 

• príloha č. 1: zoznam zariadení vo vzťahu ku ktorým bude program používaný a výška odmeny 

autora 

• príloha č. 2 Špecifikácia programu 

• príloha č. 3 kontaktné údaje nadobúdateľa pre elektronické zasielanie daňových dokladov 

  



Príloha č. 1 
Zoznam zariadení, vo vzťahu ku ktorým bude príslušný program používaný a výška odmeny autora 

Názov a adresa zariadenia 

Ul. Republiky 22, 010 01 Žilina, Slovenská republika 

 

Odmena s DPH za 1 kalendárny mesiac – 40 EUR zahrňuje modul Sociálny úsek a modul Kuchyňa 

 

Platobné podmienky: 

Odmena bude účtovaná vždy za štvrťrok, resp. jeho časť v prípade uzatvorenia zmluvy v priebehu 

štvrťroku, a to vždy do desiateho dňa príslušného prvého mesiaca štvrťroku (v prvom období do 

desiateho dňa po nainštalovaní programu). 

 

Príloha č. 2 
 

Špecifikácia počítačového programu 

Program je určený pre osobne počítače s operačným systémom Microsoft Windows. Program plne 

podporuje zdieľanie dát prostredníctvom sieťovej prevádzky. Program umožňuje zálohovanie, obnovu 

dát zo zálohy, nastavenie užívateľských účtov a prístupových práv.  

Minimálna konfigurácia počítača:  

• PC s 1 GB RAM, rozlíšenie monitora 1024x768, operačný systém Microsoft Windows XP SP3 / 

Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 

Program je určený pre: 

- Sociálny úsek - evidencia obyvateľov, nákupov, neprítomnosti, výpočet úhrad, elektronická 

pokladničná kniha, štatistické údaje o obyvateľoch  a ich platbách pre zadané obdobie, 

aktivity obyvateľov... 

- Kuchyňa – normovanie jedál, sklad, jedálne lístky, tlačové zostavy 

- Zdravotný úsek – evidencia liekov, hlásenia 

 

Príloha č. 3 
 

Kontaktné údaje nadobúdateľa pre elektronické zasielanie daňových dokladov 

Nadobúdateľ v súlade s čl. IV. Licenčnej zmluvy súhlasí s elektronickým zasielaním daňových 

dokladov vystavených autorom na základe tejto zmluvy, a to na nižšie uvedený kontaktný e-mail (e-

mail pre zasielanie daňových dokladov) 

Kontaktná osoba pre fakturáciu: Ing. Mgr. Silvia Grinčová 

E-mail pre zasielanie osobných údajov: ddzarep.grincova@vuczilina.sk 

Telefón: 041/562 21 27 

 


