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Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore 

Uzavretá v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon 
v platných zneniach. 

číslo zmluvy poskytovateľa tz2022-08-24mg3 

číslo zmluvy nadobúdateľa .. 

Článok 1 
Zmluvné strany 

Poskytovateľ 

Organizácia 
Adresa 

V zastúpení 

Bank. spoj. 

IČO 
DIČ 
IČDPH 
Registrácia 

tel. 

email 

TOPSET Solutions s.r.o. 
Hollého 2366/25B, 900 31 STUPAVA 
štatutárni zástupcovia: Ing. Ján Vlček, Ing. Rastislav Vlček, 
konatelia konajúci samostatne 
zástupca pre obchodné záležitosti: Ing. Rastislav Vlček 
Slovenská sporiteľňa a.s., Bratislava 
IBAN: SK64 0900 0000 0050 3590 7887 
46919805 
2023645162 
SK2023645162 
OR Okresného súdu Bratislava I 
Odd.: s.r.o, Vložka č.: 85599/B 
02/65459 251 - sekretariát 
02/65459 256 - Ing. Ján Vlček 
02/60421 274 - Ing. Rastislav Vlček 
Ing. Ján Vlček - vlcek@topset.sk 
Ing. Rastislav Vlček - obchod@topset.sk 

( ďalej len ako .Poskytoveteľ") 

Nadobúdateľ 

Organizácia 
Adresa 
V zastúpení 
IČO 
DIČ 
tel.: 
email 

Združenie obcí Enviropark Pomoravie 
Závod 243, 906 72 Závod 
štatutárny zástupca: Ing. Peter Vrablec, predseda 
36067725 
2021776174 
0911490972 
klasov a .zoep@gmail.com 

( ďalej len ako „Nadobúdater') 

Článok2 
Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom tejto zmluvy (ďalej len ako „Zmluva") je: 
a) záväzok Poskytovateľa udeliť právo na použitie (ďalej len ako „Licencia") počítačového 

komunikačného programového modulu a jeho aktualizovaných verzií (ďalej len ako „Program") podľa 
špecifikácie uvedenej v ods. 2.2, za podmienok podľa znenia Zmluvy a poskytovať Služby systémovej 
podpory k Programu (ďalej ako „Služby podpory") podľa špecifikácie uvedenej v ods. 2.3. 

b) záväzok Nadobúdateľa zaplatiť Poskytovateľovi v zmysle znenia Čl. 4 ročný licenčný poplatok za 
udelenú Licenciu na Program a za Služby podpory (ďalej aj ako „Licenčný poplatok"). 
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c) úprava práv a povinností Poskytovateľa a Nadobúdateľa (ďalej aj ako „Zmluvné strany") vo vzťahu 
k nadobudnutému Programu, udelenej Licencii na nadobudnutý Program a úprava práv a povinností 
Poskytovateľa a Nadobúdateľa pri poskytovaní Služieb podpory k nadobudnutému Programu. 

2.2 Zmluva sa týka Programu: 

• WinCITY Komunikačný modul C~ .. . Jedna licencia 

Počítačový komunikačný programový modul WinCITY Komunikačný modul C~ prepájajúci internetový 
portál www.obec.samospravaonline.sk s Centrálnym registrom zmlúv (CRZ) vedenom Uradom vlády SR. 
Program zabezpečí automatizované preberanie všetkých zmlúv zverejnených na internetovom portáli 
www.obec.samospravaonline.sk portálom www.crz.gov.sk (portál CRZ) bez aktívneho zásahu Nadobúdateľa 
v štyroch denných termínoch - o cca 00:00 bod; cca 08:00 hod., cca 12:00 hod. a cca 17:00 hod. 

2.3 Služby podpory k Programu zahŕňajú: 

• funkčnú a legislatívnu podporu Programu 
• nastavenie automatického sťahovania XML zmlúv z portálu obec.samospravaonline.sk na portál CRZ 
• poskytovanie technickej podpory k Programu 
• asistenciu pri komunikácii so správcom systému CRZ 
• riešenie prípadných nezrovnalostí pri transfere súborov 
• vzdialený prístup k počítaču Nadobúdateľa 
• telefonické a emailové konzultácie 

Pozn.: V Službách podpory nie sú zahrnuté primárne opravy súborov, ktoré boli poškodené bez zavinenia Poskytovateľa, a to napr. 
výpadkom napájacieho napätia počítača, vírusmi, obsluhou počítača a pod .. 

Článok3 
Licenčná zmluva 

Poskytovateľ vyhlasuje, že je nositeľom práv k poskytnutému Programu (zamestnaneckému a/alebo 
spoločnému dielu), t.j. že vykonáva majetkové práva autora k poskytnutému Programu. Touto Licenčnou 
zmluvou v zmysle znenia §65 Autorského zákona udeľuje Poskytovateľ Nadobúdateľovi Licenciu na Program za 
nižšie uvedených podmienok. 

3.1 Licencia na nadobudnutý Program sa poskytuje na dobu účinnosti tejto Zmluvy. Podmienkou je 
dodržiavanie záväzkov a povinností zo strany Nadobúdateľa vo vzťahu k udelenej Licencii v zmysle znenia 
Zmluvy a znenia Všeobecných licenčných podmienok spoločnosti TOPSET Solutions s.r.o. ver. 2020.1 
(ďalej ako „Všeobecné licenčné podmienky"). 

3.2 Licencia sa udeľuje v zmysle znenia § 19 ods. 4 Autorského zákona na použitie nadobudnutého Programu 
podľa znenia tejto Zmluvy a návodu na jeho použitie. 

3.3 V zmysle znenia § 69 Autorského zákona je odmena za udelenú Licenciu a odmena za Služby podpory 
v príslušnom kalendárnom období (alikvótna časť roka alebo celý rok) zahrnutá v Licenčnom poplatku 
podľa znenia ods. 4.1 Zmluvy. 

3.4 Poskytovateľ udeľuje Nadobúdateľovi v zmysle znenia § 67 ods.l Autorského zákona Licenciu na 
nadobudnutý Program v územne obmedzenom rozsahu na územie Slovenskej republiky a vecne 
obmedzenom rozsahu na jednu inštaláciu Programu. 

3.5 Nadobúdateľ nie je v zmysle znenia § 72 ods. 1 Autorského zákona oprávnený udeliť tretej osobe súhlas 
(sublicenciu) na používanie Programu. Nadobúdateľ môže v zmysle znenia § 72 ods. 2 Autorského 
zákona Licenciu na Program zmluvou postúpiť na tretiu osobu len s predchádzajúcim písomným súhlasom 
Poskytovateľa. O postúpení Licencie a osobe postupníka je Nadobúdateľ povinný informovať 
Poskytovateľa bez zbytočného odkladu. Prechod práv a povinností vo vzťahu k udeleným Licenciám na 
právneho nástupcu Nadobúdateľa nie je v zmysle znenia § 71 ods. 1 Autorského zákona vylúčený. 

3.6 Poskytovateľ udeľuje v zmysle znenia § 70 ods. 1 Autorského zákona Nadobúdateľovi nevýhradnú 
Licenciu na použitie Programu. 

3.7 Ak by Nadobúdateľ porušil zmluvné záväzky spôsobom uvedeným v ods. 4.3, písm. a), b), c), bude 
Poskytovateľ oprávnený pozastaviť alebo ukončiť Nadobúdateľovi poskytovanie Služieb podpory 
k Programu. 
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Článok4 
Licenčné poplatky 

4.1 Nižšie uvedené Licenčné poplatky podľa znenia tohto odstavca a znenia ods. 4.2 sú uvedené bez DPH 
a s DPH s aktuálnou sadzbou DPH 20 % a sú stanovené zmluvne dohodou v zmysle znenia zákona č. 
18/1996 Z.z. a vykonávacej vyhlášky č. 87/96 Z.z. v platných zneniach. Pri zmene sadzby DPH sa 
výška Licenčného poplatku s DPH vypočíta z ceny bez DPH a aktuálnej sadzby DPH v deň vystavenia 
faktúry. 

Licenčný poplatok do konca roka 2022 (4 celé mesiace) bude: 

WinCITY Komunikačný modul CRztJ ... jedna licencia 

Licenčný poplatok od roku 2023 vrátane bude: 

WinCITY Komunikačný modul CRztJ ... jedna licencia 

28,00 € bez DPH (33,60 € s DPH) 

84,00 € bez DPH (100,80 € s DPH) 

4.2 Výška Licenčného poplatku bez DPH a s DPH v nasledujúcich rokoch R po roku uvedenom 
v predposlednom riadku ods. 4.1 bude stanovená: 

• na základe rozhodnutia Poskytovateľa, kedy zostane fakturovaný Licenčný poplatok v roku R 
v pôvodnej výške ako bol fakturovaný v predchádzajúcom roku (R-1), 

• písomnou dohodou oboch Zmluvných strán, 

• na základe rozhodnutia Poskytovateľa, podľa pôvodnej výšky Licenčného poplatku 
z predchádzajúceho roka (R-1) s prihliadnutím na výšku inflácie. Poskytovateľ bude mať v tomto 
prípade právo zvýšiť medziročne Licenčný poplatok tak, aby zvýšenie ceny v roku R v percentách 
voči cene z predchádzajúceho roka (R-1) nepresiahlo jadrovú a čistú infláciu spotrebiteľských cien 
(úhrn) v percentách, oficiálne stanovenú Štatistickým úradom SR za sledované obdobie (sledovaným 
obdobím bude obdobie od septembra roku R-2 do septembra roku R-1). Aktuálny cenník Licenčných 
poplatkov na rok R vyhotoví Poskytovateľ do 31. októbra predchádzajúceho roka (R-1). 

4.3 Nadobúdateľ sa zaväzuje a súhlasí s tým, že počas doby od termínu nadobudnutia platnosti a účinnosti 
Zmluvy do termínu, ktorý je uvedený v čl. 8 ods. 8.1 ako termín, dokedy je uzavretá Zmluva na dobu 
určitú: 

a) zotrvá vo zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom v súlade so svojimi záväzkami a neuskutoční žiaden 
taký úkon, a to z akýchkoľvek dôvodov (okrem dôvodu odstúpenia od Zmluvy na základe podstatného 
porušenia Zmluvy Poskytovateľom a dôvodu ukončenia platnosti Zmluvy dohodou Zmluvných strán), 
ktorý by smeroval k ukončeniu, alebo účelom ktorého by malo byť ukončenie platnosti Zmluvy pred 
uplynutím doby viazanosti (bez ohľadu na skutočné právne následky uvedeného úkonu), 

b) bude platiť Poskytovateľovi riadne a načas na základe doručených faktúr aktuálne (v roku 
vyhotovenia faktúr) Licenčné poplatky po dobu trvania Zmluvy, pričom nebude v omeškaní s platbou o 
viac ako 30 dní po splatnosti faktúr, 

c) nedopustí sa takého konania, alebo svojím konaním nedá Poskytovateľovi žiaden taký podnet a ani 
neumožní také konanie (najmä, ale nie len týkajúceho sa autorských a licenčných práv Poskytovateľa 
uvedených v Zmluve a vo Všeobecných licenčných podmienkach), na základe ktorého by 
Poskytovateľovi vzniklo právo na odstúpenie od Zmluvy z dôvodov podstatného alebo nepodstatného 
neplnenia alebo porušenia Zmluvy alebo zmluvných povinností (podľa tejto Zmluvy, prípadných 
dodatkov k Zmluve a Všeobecných licenčných podmienok) zo strany Nadobúdateľa, ku ktorým sa 
zaviazal v tejto Zmluve, prípadných dodatkoch k tejto Zmluve a vo Všeobecných licenčných 
podmienkach, alebo na základe ktorého (konania) by bol Poskytovateľ oprávnený mu počas doby 
trvania Zmluvy dočasne prerušiť poskytovanie Licencie k Programu a Služieb podpory. 

V prípade porušenia niektorého zo záväzkov Nadobúdateľa uvedených vyššie v písm. a), b), c) 
tohoto odstavca (najmä ďalej vymenovaných, ale nie len týchto - nezaplatenie Licenčných poplatkov 
ani v lehote do 30 dní po splatnosti faktúry, jednostranné ukončenie platnosti Zmluvy pred uplynutím 
termínu do ktorého je Zmluva na dobu určitú uzavretá, vykonanie úkonu smerujúceho k ukončeniu 
platnosti Zmluvy alebo jej dodatkov pred uplynutím termínu, do ktorého je Zmluva na dobu určitú 
uzavretá, a to bez ohľadu na skutočnosť, či naozaj dôjde k ukončeniu platnosti Zmluvy alebo 
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dodatkov k nej) bude Nadobúdateľ povinný zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu na základe 
faktúry vystavenej Poskytovateľom vo výške rovnajúcej sa súčtu ešte nezaplatených Licenčných 
poplatkov za zostávajúce obdobie do termínu, ktorý je uvedený v ods. 8.1 ako termín, dokedy je 
uzavretá Zmluva, a to od termínu porušenia niektorej z povinností Nadobúdateľa uvedených vyššie, do 
termínu, do ktorého bola Zmluva na dobu určitú uzavretá. Ak ešte nebol Licenčný poplatok v roku 
vystavenia faktúry (na zmluvnú pokutu) Nadobúdateľovi fakturovaný, bude sa pokladať tak isto za 
nezaplatený s povinnosťou Nadobúdateľa uhradiť ho vo výške podľa znenia Zmluvy. 

Právo na zmluvnú pokutu podľa znenia tohoto ods. 4.3 vznikne Poskytovateľovi samotným porušením 
niektorého záväzku resp. zmluvnej povinnosti Nadobúdateľa, a to v okamihu porušenia záväzku alebo 
zmluvnej povinnosti Nadobúdateľom, pričom toto právo nie je podmienené vykonaním žiadneho 
úkonu zo strany Poskytovateľa (napríklad prerušenie poskytovania Služieb podpory v prípade 
porušenia záväzkov a zmluvných povinností podľa písm. c) tohto odstavca, odstúpenie od Zmluvy 
a pod.). Zmluvnú pokutu podľa tohto bodu bude Nadobúdateľ povinný zaplatiť Poskytovateľovi 
bez ohľadu na dÍžku doby, ktorá ešte zostáva do uplynutia doby viazanosti Zmluvy. Zmluvná 
pokuta bude splatná v lehote uvedenej vo faktúre, nie však kratšej ako 7 kalendárnych dní. 

Článok S 
Platobné podmienky 

5.1 Poskytovateľom fakturované Licenčné poplatky vo výške podľa znenia čl. 4 a znenia prípadných dodatkov 
k Zmluve uhradí Nadobúdateľ v terrnineuvedenorn vo faktúre v pol. ,,Termín úhrady". K cenám bez DPH, 
ktoré sú uvedené v ods. 4.1 a 4.2 alebo budú uvedené v prípadných dodatkoch k Zmluve, bude 
Poskytovateľ fakturovať sumu DPH podľa aktuálnej sadzby DPH v deň vystavenia faktúry. 

5.2 Nedodržanie termínu úhrady fakturovanej ceny Nadobúdateľom oprávňuje Poskytovateľa na uplatnenie 
úroku z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý kalendárny deň omeškania. 

5.3 Poskytovateľ bude fakturovať Licenčné poplatky spravidla v januári, najneskoršie však do konca júna 
aktuálneho roka. 

Článok6 
Povinnosti Poskytovateľa 

6.1 Poskytovateľ sa zaväzuje počas doby platnosti Zmluvy riadne plniť svoje záväzky v zmysle znenia Zmluvy 
najmä priebežne aktualizovať a udržiavať Program tak, aby spÍňal podmienky pre správnu činnosť 
a poskytovať k Programu Služby podpory. 

Článok 7 
Povinnosti Nadobúdateľa 

7.1 Nadobúdateľ sa zaväzuje, že zabezpečí autorskú ochranu Programu (v relevantnom rozsahu) a bude 
dodržiavať aj obchodné a licenčné podmienky v zmysle znenia Všeobecných obchodných podmienok 
spoločnosti TOPSET Solutions s.r.o. verzia 2020.1 (ďalej len Všeobecné obchodné podmienky) 
a Všeobecných licenčných podmienok platných pri uzatvorení tejto Zmluvy. 

Článok S 
Platnosť Zmluvy 

8.1 Zmluva je uzavretá na dobu určitú do 31.12.2027. 
8.2 Zmluvné strany môžu ukončiť platnosť Zmluvy písomne obojstrannou dohodou. 
8.3 Ak ani jedna Zmluvná strana písomne nepotvrdí druhej Zmluvnej strane najneskôr do 31 dní pred 

uplynutím termínu, do ktorého bola Zmluva na dobu určitú uzavretá (podľa znenia ods. 8.1), že naďalej 
trvá na ukončení platnosti Zmluvy na dobu určitú, potom zostáva Zmluva naďalej v platnosti a zmení sa 
doba, na ktorú bola Zmluva uzavretá z doby určitej na dobu neurčitú, a to od 1. januára roku 
nasledujúceho po uplynutí termínu, do ktorého bola Zmluva na dobu určitú uzavretá. 

Každá zo Zmluvných strán môže vypovedať Zmluvu na dobu neurčitú (po uplynutí termínu, do ktorého 
bola uzavretá Zmluva na dobu určitú) písomnou výpoveďou s mesačnou výpovednou lehotou ku koncu 
kalendárneho roka, t.j. písomná výpoveď musí byť doručená druhej Zmluvnej strane najneskôr v termíne 
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do 30. novembra aktuálneho roka a výpovedná lehota uplynie dňa 31. decembra aktuálneho roka. 

8.4 Ak Nadobúdateľ písomne nepotvrdí Poskytovateľovi, že naďalej trvá na ukončení Zmluvy na dobu určitú 
v zmysle znenia ods. 8.3, potom bude Poskytovateľ automaticky poskytovať Nadobúdateľovi Licenciu na 
Program a Služby podpory aj v ďalšom období. Poskytovateľ bude mať právo na zaplatenie Licenčného 
poplatku v zmysle znenia Zmluvy, a to rovnako ako počas doby platnosti Zmluvy na dobu určitú 
a Nadobúdateľ bude mať povinnosť fakturovaný Licenčný poplatok zaplatiť. 

8.5 Nadobúdateľ súhlasí s tým, že nie je možné počas platnosti Zmluvy prerušiť na určité obdobie 
poskytovanie Licencie na predmet Zmluvy ani prerušiť na určité obdobie poskytovanie Služieb podpory a 
nezaplatiť za toto obdobie dohodnutý Licenčný poplatok. Takéto konanie Nadobúdateľa bude považované 
za podstatné porušenie Zmluvy. 

8.6 Ak niektorá zo Zmluvných strán podstatne poruší Zmluvu, vznikne druhej Zmluvnej strane právo na 
okamžité odstúpenie od Zmluvy za podmienok daných Obchodným zákonníkom a touto Zmluvou. 
Odstúpením od Zmluvy táto Zmluva zaniká dňom doručenia písomného odstúpenia od Zmluvy druhej 
Zmluvnej strane. 

á) Za podstatné porušenie Zmluvy Nadobúdateľom sa bude považovať: 

• omeškanie zaplatenia fakturovanej sumy za Licenčné poplatky dlhšie ako 30 dní od termínu 
splatnosti uvedenom vo faktúre, 

• porušenie akýchkoľvek licenčných práv a autorských práv Poskytovateľa (definovaných v tejto 
Zmluve a vo Všeobecných licenčných podmienkach) k autorskému dielu podľa tejto Zmluvy, t.j. k 
nadobudnutému Programu, a tiež porušenie akýchkoľvek povinností a záväzkov Nadobúdateľa voči 
Poskytovateľovi vo vzťahu k ochrane poskytnutých informácií, kódov a prístupových hesiel, pri 
ktorom nie je možné spravodlivo požadovať od Poskytovateľa, aby pokračoval v plnení svojich 
zmluvných povinností voči Nadobúdateľovi podľa Zmluvy, a to so zreteľom na jej obsah a účel, 

• porušenie zmluvných povinností uvedených v ods. 4.3 počas doby viazanosti Zmluvy. 

b) Za podstatné porušenie Zmluvy Poskytovateľom sa bude považovať: 

• omeškanie so Službami podpory k Programu zavinené Poskytovateľom, ktoré podstatným 
spôsobom dlhodobo obmedzí, alebo úplne znemožní prácu Nadobúdateľa s Programom. 

8.7 Zmluvné strany sa odchylne od § 351 Obchodného zákonníka dohodli na nasledovnom: 

• Zmluvné strany si ponechajú plnenia, ktoré si poskytli do účinnosti odstúpenia od Zmluvy. 

• 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 poskytnuté Poskytovateľom do účinnosti odstúpenia od Zmluvy. 

• Odstúpením Poskytovateľa od Zmluvy nezaniká právo Poskytovateľa voči Nadobúdateľovi na 
zaplatenie vyfakturovaných čiastok za plnenie Zmluvy, ktoré (plnenie) bolo riadne odovzdané 
Nadobúdateľovi pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy. Nezaniká ani právo Poskytovateľa voči 
Nadobúdateľovi na zaplatenie všetkých vyfakturovaných čiastok po odstúpení Poskytovateľa od 
Zmluvy za plnenia Zmluvy, ktoré (plnenia) neboli do účinnosti odstúpenia od Zmluvy vyfakturované, 
ale na strane Poskytovateľa vznikli a boli vykonané alebo poskytnuté pred účinnosťou odstúpenia 
Poskytovateľa od Zmluvy. 

Ak od Zmluvy odstúpi Nadobúdateľ, stanú sa všetky jeho finančné záväzky voči Poskytovateľovi 
okamžite splatné. Nadobúdateľ bude povinný uhradiť Poskytovateľovi aj čiastky vyfakturované po 
odstúpení od Zmluvy za plnenia vzniknuté, vykonané alebo poskytnuté do odstúpenia Zmluvy 
Nadobúdateľom ihneď a v plnom rozsahu v zmysle podmienok dohodnutých v čl. 4 Licenčné poplatky 
a čl. 5 Platobné podmienky. Ďalej bude Nadobúdateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi aj všetky 
preukázateľné náklady a škody, ktoré vznikli Poskytovateľovi v súvislosti s plnením Zmluvy, a to od 
nadobudnutia platnosti a účinnosti Zmluvy až do okamihu odstúpenia od Zmluvy. Odstúpenie od 
Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody Poskytovateľa a ani nárokov Poskytovateľa 
vyplývajúcich z porušenia Zmluvy Nadobúdateľom vzniknutých do zániku Zmluvy odstúpením. 
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8.8 Nadobúdateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že po zaniknutí Zmluvy odstúpením Poskytovateľa od 
Zmluvy z dôvodu podstatného porušenia Zmluvy Nadobúdateľom pristúpi Poskytovateľ ihneď k 
deaktivácii Programu. 

8.9 Zmluva stráca platnosť dňom zániku jednej zo Zmluvných strán, ibaže by práva a povinnosti vyplývajúce 
zo Zmluvy prevzala nástupnícka organizácia. 

8.10 Ak Zmluvné strany uzavrú novú Licenčnú zmluvu s predmetom zmluvy podobným alebo totožným so 
znením tejto Zmluvy, platnosť tejto Zmluvy zanikne okamihom nadobudnutia platnosti a účinnosti novej 
zmluvy. 

Článok9 
Záručné podmienky 

9.1 Na Program poskytuje Poskytovateľ časovo neobmedzenú záruku počas celého obdobia účinnosti tejto 
Zmluvy, a to od dátumu nadobudnutia Programu a úplného zaplatenia nadobúdacej ceny a Licenčných 
poplatkov. V tejto lehote odstráni na vlastné náklady prípadné nedostatky reklamované 
Nadobúdateľom. Konkrétne záručné podmienky na programy sú uvedené vo Všeobecných obchodných 
podmienkach a Všeobecných licenčných podmienkach. 

Článok 10 
Ostatné ustanovenia 

10.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami s výnimkou, ak zákon 
ustanovuje pre Nadobúdateľa povinné zverejnenie Zmluvy. Potom je Zmluva účinná dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia na určenom webovom sídle Nadobúdateľa v zmysle znenia § 47 a) ods.l zákona 
č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov. 

10.2 Zmeny a dodatky k Zmluve budú uplatnené zásadne písomnými dodatkami potvrdenými každou zo 
Zmluvných strán. 

10.3 Nadobúdateľ písomne (listom, emailom alebo potvrdením v Zmluve) oznámi Poskytovateľovi kde a kedy 
zverejnil Zmluvu. 

10.4 Ak bude Zmluva dotknutá v dôsledku legislatívnych úprav, Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného 
odkladu uviesť písomným dodatkom jej obsah do súladu s novým právnym stavom a to tak, aby nové 
znenia ustanovení boli čo najbližšie pôvodným. 

10.5 V prípade, že sa niektorá časť Zmluvy stane neplatnou bez zavinenia Zmluvných strán, Zmluvné strany 
súhlasia, že tým nebude dotknutý obsah ostatných častí Zmluvy (ak nesúvisia s neplatnou časťou 
Zmluvy a ak to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov samotná povaha takéhoto 
ustanovenia). 

10.6 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 v platnom znení. 

10. 7 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o informáciách, ktoré získali pri realizácii predmetu 
Zmluvy, alebo plnení zmluvných záväzkov. Žiadne informácie spojené s predmetom Zmluvy (okrem 
informácií nachádzajúcich sa v Zmluve a jej prílohách) 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. 

10.8 Uzavretím Zmluvy sa zaväzujú obe Zmluvné strany dodržiavať aj Všeobecné licenčné podmienky 
a Všeobecné obchodné podmienky TOPSET Solutions s.r.o. vo verzii 2020.1, vydané 20. januára 2020, 
ktoré sú zverejnené na internetovej stránke Poskytovateľa www.topset.sk. 

Výnimkou z tohoto záväzku je zmena, rozšírenie, zúženie, modifikovanie príp. nahradenie znenia 
jednotlivých odstavcov Všeobecných licenčných podmienok a Všeobecných obchodných 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 a Všeobecných obchodných 
podmienok. 
Nadobúdateľ vyhlasuje, že sa pred uzavretím Zmluvy riadne oboznámil so Všeobecnými licenčnými 
podmienkami a Všeobecnými obchodnými podmienkami vo vyššie uvedenej verzii a súhlasí s ich znením. 
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10.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, ich zmluvná 
voľnosť nie je ničím obmedzená, text Zmluvy si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju 
podpisujú. 

10.10 Zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých po ich obojstrannom potvrdení si každá zo 
Zmluvných strán ponechá jeden rovnopis. 

; 

Stupava, d:t.~ ...,,, "0 ...,"...,..., / j Závod, dňa 9.1.:.Q..1.:.Pµ.._, 

Ing.: 
kol 

Za Pos 

uženie obcí Enviropark Pomoravie 
Závod č. 243. 908 72 Závod 

3. 39 067 725, DIČ: 2021776174 
IC DPH: SK2021776174 

g. Peter Vrablec 
predseda 

:a Nadobúdateľa 

TOPSET Solution• ,.r.o . 
.-iollého 2366/258, 900 31 SWptV!I 

-,- 02165459251. E: ~~~ 
.co. 46919005 rč D'Pt-1: §r<W2j64S1 "2 

_-1.- 

Potvrdenie o zverejnení Zmluvy 

Potvrdzujem, že táto Zmluva bola zverejnená v zmysle znenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov na webovom sídle Nadobúdateľa: 

www f.l!.Y~!-f?.1.f!:-1.: .. ~~.......... dňa (!,,:?.?: .. /~!.~ .. 

• . 1 . Enviropark Pomoravie 
zen1e o_Jc1 8 72 Závod 
Závod c. 243. 9D0\C. - 2021776174 
l 36 067 725, · 

IČ: OPH SK2021776174 

Za Nadobúdateľa 


