
/ Af( ARCHIVOVANIE
Licenčná zmluva 20211003

Uzavretá v súlade s ustanovením § 69 a nasl. Zákona Č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov
(Autorský zákon) medzi poskytovateľom - Archivovanie SK s.r.o., Sobotské nám. 46, 058 01
Poprad, IČO: 36 444 154, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro,
vložka číslo 10104/P, (ďalej len "Poskytovateľ") a Nadobúdateľom.

Nadobúdatel':

Obchodné meno/názov: Obec Šuňava
Sídlo: Trojičné námestie 255/3 05939 Šuňava
Statutámyorgán: Stanislav Kubaský - starosta
IČO: 00326437 Email: starosta@sunava.sk
DIČ: 2021212710 Telefón: 052 / 7791 436
IČ DPH:

Predmet zmluv)'

starosta@sunava.sk

Obmedzená. neprenosná a nevýhradná licencia na používanie služby "Elektronická registratúrna kniha".

Typ licencie: ERK GOV Klasik

Meno Priezvisko

Užívateľ č 1 Stanislav Kubaský

Prihlasovacie meno (email)Počet
užívateľov:

Užívateľ č 2

Užívateľ č 3

Licenčný poplatok
Bez DPH mesačne za každý aj začatý mesiac využívania

E 15,-- služby. K cene bude pripočítané DPH podľa platných
predpisov.

Licenčné podmienky

Dátum. podpisuZJTljuvy: 14.1.0.2071
•

Táto zmluva sa riadi platnými Všeobecnými licenčnými podmienkami spoločnosti Archivovanie SK
s.r.o. (ďalej len "Licenčné podmienky"), ktoré sa zmluvné strany zaväzujú dodržiavať, a sú
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Nadobúdateľ zároveň svojím podpisom potvrdzuje prevzatie
Licenčných podmienok. Ak nie je v Licenčnej zmluve dohodnuté inak. platia ustanovenia
Licenčných podmienok.

Archivovanie SK S.r.o. Ubec Šuňava

Ing. Viliam Kocún
konateľ spoločnosti

Stanislav Kubaský
starosta



Všeobecné licenčné podmienky

Článok I.
Preambula

1. Tieto Všeobecné licenčné podmienky (ďalej ako "Licenčné podmienky") spoločnosti Archivovanie SK s.r.o.,
IČO 36444 154, so sídlom Sobotské nám. 46, 058 01 Poprad, zapísanej v Obchodnom registri Okresného
súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 10102/P (ďalej ako "Archivovanie SK" alebo "Poskytovater") sa riadia a
vykladajú príslušnými ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon (ďalej ako "Autorský zákon"
alebo "AZ").

2. Licenčné podmienky upravujú zmluvný vzťah (ďalej ako "Licenčná zmluva") medzi Poskvtovateľom
internetovej aplikácie "Elektronická registratúrna kniha" a Nadobúdateľom a vzťah medzi Poskvtovateľorn a
Užívaterom, ktorý prejavil súhlas s podmienkami jej používania a používa služby poskytované
Poskytovateľom.

3. Nadobúdateľmi sú fyzické alebo právnické osoby.

4. Predmetom týchto Licenčných podmienok sú práva a povinnosti Poskytovateľa, Nadobúdatel'a a Užívateľa
vo vzťahu k Poskvtovatelorn udelenému súhlasu na používanie (licencii) autorského diela Nadobúdateľovi a
určujú jeho rozsah a obsah.

5. Samotné Licenčné podmienky sa pokladajú za Licenčnú zmluvu v prípadoch, ak licenciu k autorskému dielu
poskytol Archivovanie SK bez osobitnej Licenčnej zmluvy s odkazom v sprievodných dokumentoch (faktúra,
dodací list, potvrdenie objednávky) na tieto Licenčné podmienky. Licenčné podmienky môžu byť v takomto
prípade priložené v papierovej forme, alebo na webovej stránke Poskytovateľa www.archivovanie.sk. Platné
Licenčné zmluvy, platné potvrdenia objednávok alebo akceptované (t.j. zaplatené alebo v stanovenej lehote
nevrátené naspäť) daňové doklady s Licenčnými podmienkami sú Licenčnými zmluvami v zmysle znenia §65
AZ, ktorými udeľuje Archivovanie SK Nadobúdateľovi licenciu na používanie služby v rozsahu a za odmenu
podľa znenia Licenčných podmienok a/alebo Licenčnej zmluvy. Okamihom prvého použitia služby sa má za
to, a Nadobúdateľ s tým vyjadruje súhlas, že Nadobúdater akceptoval tieto Licenčné podmienky a súhlasí s
nimi v plnom rozsahu.

6. Nadobúdateľ vyjadrí súhlas (okrem vyjadrenia súhlasu uzatvorením príslušnej zmluvy) so znením týchto
Licenčných podmienok a zaväzuje sa ich dodržiavať aj zaplatením daňového dokladu. Ak Nadobúdateľ s
Licenčnými podmienkami nesúhlasí, nemá právo používať službu a akýmkoľvek spôsobom službu sprístupniť
tretej osobe.

Článok II.
Základné ustanovenia

1. Poskytovatel'om internetovej aplikácie Elektronická registratúrna kniha je spoločnosť:

Obchodné meno: Archivovanie SKs.r.o.
Sídlo: Sobotské nám. 46, 05801 Poprad,
IČO: 36 444 154.
Zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vl. č.10104/P

2. Nadobúdateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s Poskytovateľom Licenčnú zmluvu,
predmetom ktorej je udelenie licencie pre užívanie internetovej aplikácie Elektronická registratúrna kniha
pre jedného alebo viac Užívateľov.



3. Užívateľom je každá fyzická osoba, ktorá užíva online aplikáciu Elektronická registratúrna kniha
prostredníctvom svojho užívateľského účtu a súhlasila s podmienkami používania služby.

4. Službou sú všetky zariadenia, nástroje a služby, ktoré sú súčasťou internetovej aplikácie Elektronická
registratúrna kniha a sú poskytované pre Užívateľov prostredníctvom autorizovaného prístupu na server
portálu www.archivovanie.sk a/alebo www.spravaregistratury.sk. Služba spočíva vo vedení registratúrnych
záznamov Nadobúdateľa a detailných informácii o nich.

5. Užívateľským účtom je účet užívatel'a, ktorý bol zriadený Poskytovatel'om na účely využívania služby.

6. Prihlasovacími údajmi sú údaje, ktoré užívatel' musí zadať pri vstupe do svojho užívatel'ského účtu
(užívateľské meno, heslo).

7. Obsahom sa rozumejú všetky dáta, ktoré je možné uložiť a ktoré boli vytvorené v súvislosti s využívaním
služby.

Článok III.
Autorské práva

1. Internetová aplikácia Elektronická registratúra kniha (ďalej len "služba") je v súlade so zákonom č. 185/2015
Z. z. autorský zákon autorským dielom Poskytovateľa, ktorý k nemu vykonáva všetky majetkové práva
autora.

2. Služba je prístupná len registrovaným užívateľom Nadobúdatel'a, ktorému bola poskytnutá licencia na
základe Licenčnej zmluvy uzatvorenej s Poskytovateľom.

3. Každé použitie diela, najmä vytvorenie rozmnoženiny, jeho verejné rozširovanie, spracovanie, preklad a
adaptácia, verejné vystavenie, vykonanie alebo prenos, je bez predchádzajúceho súhlasu autora zakázané.

4. Obsah zverejnený na internetovej stránke www.archivovanie.sk a/alebo www.spravaregistratury.sk
Poskytovateľom spadá pod ochranu Autorského zákona. Obsah internetovej stránky je voľne prístupný pre
užívateľov, ktorí ho môžu použiť výhradne na účely používania služby. Každé použitie diela, najmä vytvorenie
rozmnoženiny, jeho verejné rozširovanie, spracovanie, preklad a adaptácia, verejné vystavenie, vykonanie
alebo prenos, si vyžaduje súhlas Poskytovateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovatel'a je
použitie diela na iné ako vymedzené účely zakázané.

5. Obsah vyhotovený užívatel'om pri používaní služby je jeho autorským dielom. Poskytovatel' nenesie za tento
obsah žiadnu zodpovednosť.

Článok IV.
Predmet Licenčnej zmluvy

1. Poskytovateľ udeľuje Nadobúdateľovi obmedzenú, neprenosnú a nevýhradnú licenciu na používanie služby.

2. Službu je možné používať iba na základe licencie udelenej Poskytovateľom za podmienok uvedených v
týchto Licenčných podmienkach a v podmienkach používania služby a v rozsahu zaplatenej licencie.

3.. Obsahom udelenej licencie je súhlas Poskytovateľa s používaním diela pre počet Užívateľov, dohodnutý
v Licenčnej zmluve.



ČlánokV.
Trvanie licencie

1. Licenčná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

2. Platnosť a účinnosť Licenčnej Zmluvy je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán, jednostrannou
písomnou výpoveďou tejto Zmluvy uskutočnenou niektorou zo zmluvných strán bez udania dôvodu alebo
jednostranným odstúpením od tejto Zmluvy uskutočneným niektorou zo zmluvných strán v prípade
porušenia zmluvnej povinnosti druhou zmluvnou stranou vyplývajúcej z Licenčnej zmluvy a/alebo Licenčných
Podmienok.

3. V prípade výpovede je výpovedná lehota dvoj (2) mesacna a začína plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Výpoveď musí mať
písomnú formu.

4. Licenčná zmluva zaniká zrušením užívateľského účtu, či už zo strany Poskytovateľa alebo Nadobúdateľa bez
udania dôvodu.

5. Zrušenie užfvateľského účtu Nadobúdateľa má za následok zrušenie užfvatelského účtu každého Užfvateľa,
ktorému bolo povolené používanie služby na základe licencie poskytnutej Nadobúdateľovi,

6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť užfvateľský účet Nadobúdateľa a Užívateľa najmä v prípade, že:

a. sa Nadobúdateľ dostane do omeškania s platením ceny za služby podľa článku VI.
b. Nadobúdateľ porušuje tieto Licenčné podmienky, podmienky používania, autorský zákon alebo iný

relevantný právny predpis,
c. umožnil používanie služby neoprávnenej osobe,
d. poškodzuje dobré meno Poskytovateľa.

7. V prípade, že dôjde k zániku zmluvy zrušením užívateľského účtu, Nadobúdateľ má nárok na vrátenie
alikvotnej časti zo zaplatenej ceny za služby.

8. V prípade, že dôjde k zrušeniu užfvateľského účtu, Poskytovater si vyhradzuje právo nenávratne odstrániť
obsah.

Článok VI.
Platobné podmienky

1. Uzavretím Licenčnej zmluvy medzi Poskytovateľom a Nadobúdateľom vzniká Nadobúdateľovi povinnosť
platiť licenčný poplatok.

2. Nadobúdateľ sa zaväzuje uhrádzať Poskytovate!'ovi za udelenie Súhlasu podľa tejto Zmluvy licenčný poplatok
vo výške dohodnutej v licenčnej zmluve a to mesačne za každý aj začatý mesiac využívania služby.

3. Prvú faktúru za udelenie licencie vyhotoví Poskytovater Nadobúdaterovi odo dňa nasledujúceho po dni
zaslania prihlasovacích údajov podľa článku II. ods. 6. do 31. 12. aktuálneho roka. Splatnosť tejto faktúry je
30 dní.

4. Ďalšia faktúra za licenčný poplatok bude vyhotovená vždy na 12 mesiacov dopredu. Poskytovateľ vystaví
zálohovú faktúru za predmet zmluvy najneskôr v desiaty deň mesiaca, nasledujúcom po poslednom mesiaci
obdobia, za ktorú bola vystavená prechádzajúca faktúra, a jej splatnosť bude 7 dní. Do 15 dní po úhrade
zálohovej faktúry vystaví Poskytovater Nadobúdateľovi daňový doklad.



5. V prípade, že bude Nadobúdateľ v omeškaní s platením faktúry podľa ods. 3 a 4 tohto článku, môže mu byť
účtovaná zmluvná pokuta vo výške 0,5 % z nezaplatenej faktúry za každý deň omeškania.

6. Zaplatený licenčný poplatok neobsahuje žiadnu zrážkovú daň.

Článok VII.
Práva a povinnosti

1. Nadobúdater je povinný postupovať v súlade s týmito Licenčnými podmienkami, podmienkami používania

služby a platnou legislatívou.

2. Užívater je povinný postupovať tak, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do jeho užívatel'ského účtu a je
povinný vykonať všetky opatrenia, aby zamedzil úniku pri hlasovacích údajov, inak zodpovedá za škodu, tým

spôsobenú Poskytovaterovi.

3. Poskytovatel' sprístupňuje Nadobúdaterovi služby v rozsahu udelenej licencie nepretržite online
prostredníctvom internetovej stránky www.archivovanie.sk a/alebo www.spravaregistratury.sk.
Nadobúdateľ berie na vedomie, že z dôvodu aktualizácie služieb, opravy, údržby a zásahu vyššej moci, môže
dôjsť k dočasnému prerušeniu poskytovania služby. Poskytovateľ nezodpovedá za dočasné prerušenie
poskytovania služby ani za prípadnú stratu dát Nadobúdateľa a Užívateľa.

Článok VIII.
Spôsob použitia diela

1. Používať služby môže iba osoba, na ktorú sa vzťahuje licencia poskytnutá Nadobúdateľovi, ktorý uzatvoril

Licenčnú zmluvu s Poskytovateľom a zaplatil licenčný poplatok.

2. Podmienkou používania služby je vytvorenie užlvatelského účtu zo strany Poskytovateľa.

3. Nadobúdateľ je povinný pre úspešné vytvorenie užlvatelského účtu uviesť meno a priezvisko Užívateľa,
a jeho emailovú adresu, ktorá bude zároveň prihlasovacím menom Užlvateľa.

4. Užívater je povinný pri používaní služby a v súvislosti s ňou postupovať v súlade s týmito Licenčnými
podmienkami, podmienkami používania služby a platnou legislatívou.

5. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude používať služby spôsobom, ktorý by ohrozoval alebo porušoval práva a

právom chránené záujmy Poskytovateľa a tretích osôb.

6. Užívateľ sa zaväzuje nahradiť škodu, ktorá vznikne Poskytovaterovi v súvislosti s uplatnením si nárokov
treťou stranou, v prípade, že táto škoda vznikla na základe používania služby užlvateľom v rozpore so

zákonom alebo v súvislosti s tým.

7. Užívater je povinný postupovať tak, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do jeho užívateľského účtu a je
povinný vykonať všetky opatrenia, aby zamedzil úniku prihlasovacích údajov, inak zodpovedá za škodu tým

spôsobenú Poskytovatel'ovi. •

8. Užívateľ berie na vedomie, že Poskytovater nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú používaním služby

alebo v súvislosti s tým.

9. Poskytovater nenesie zodpovednosť za stratu, zneužitie, zničenie, prípadne iný zásah do obsahu Užívateľa.



I~./ARCHIVDVANIE11,:'" !jl(v Článok IX.
Záruka

1. Poskytovateľ poskytuje služby tak, ako "stojí a leží". Poskytovateľ neposkytuje žiadnu záruku na služby, či už
výslovne uvedené alebo mlčky predpokladané.

ČlánokX.
Ochrana osobných údajov a iných informácii

1. Poskytovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Všetky informácie obchodného a technického charakteru získané na základe a/alebo v akejkoľvek súvislosti
s Licenčnou zmluvou, sa považujú za dôverné a účastníci Licenčnej zmluvy budú o nich zachovávať
mlčanlivosť, a to i po ukončení platnosti a účinnosti Licenčnej zmluvy. Nadobúdateľ a Poskytovateľ sa ďalej
zaväzujú zabezpečiť zachovávanie mlčanlivosti ohl'adne týchto informácií tiež zo strany svojich
zamestnancov.

3. Nadobúdateľ bez výhrad súhlasí s tým; že Poskytovateľ je oprávnený zbierať informácie získané od
Nadobúdateľa na základe užívania Elektronickej registratúrnej knihy a štatisticky ich vyhodnocovať
a využívať pre svoju ďalšiu podnikateľskú činnosť a zároveň je oprávnený takto zozbierané informácie
použiť pri svojom marketingu, propagácliako aj poskytnúť ich svojim obchodným partnerom. Poskytovateľ
vyhlasuje, že informácie takto zozbierané budú predstavovať len štatisticky agregované čísla.

Článok XI.
Záveretné ustanovenia

1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, upraviť, pridať alebo zrušiť ktorékoľvek ustanovenie
týchto Licenčných podmienok a podmienok používania. Zmeny alebo úpravy týchto Licenčných podmienok a
podmienok používania nadobúdajú platnosť a účinnosť okamihom zverejnenia na internetovej stránke
www.archivovanie.sk. Pravidelne sledovať zmeny Licenčných podmienok a podmienok používania
je povinnosťou Nadobúdateľa a Užívateľa služby.

2. Pokiaľ niektoré ustanovenie Licenčnej zmluvy a/alebo Licenčných podmienok je alebo sa stane neplatným
alebo neúčinným, nespôsobuje to neplatnosť alebo neúčinnosť celej Licenčnej zmluvy.

3. Vzťahy, práva a povinnosti zmluvných strán neupravené Licenčnou zmluvou" Licenčnými podmienkami alebo
podmienkami používania sa riadia ustanoveniami Autorského zákona a iných relevantných právnych
predpisov.

4. Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Nadobúdateľom a právny vzťah medzi Poskvtovateľom a
Užívateľom, ako aj všetky právne vzťahy s tým súvisiace, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

5. V prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.

V Poprade 1. 1. 2019

JUDr. PhDr. Lukáš Kocún
Konateľ spoločnosti Archivovanie SK s.r.o.
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