
Licenčná zmluva a zmluva o poskytovaní služieb

č. zmluvy dodávateľa: 33/2021 

č. zmluvy objednávateľa:..............................

(ďalej len „Zmluva“) uzavretá podľa ustanovení § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon 
v platnom znení (ďalej len „Autorský zákon“) a § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“)

1. Zmluvné strany

1.1. Dodávateľ: SIOX s.r.o.
Štefánikova 26, 917 00 Trnava, Slovenská republika
Registrácia: Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 30982/T
Štatutárny orgán: Ing. Branislav Sekera, PhD., konateľ
IČO: 47 012 676
DIČ:2023698919
IČ DPH: SK2023698919
bankové spojenie: Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky 
Č.Ú.: 2200371737/8330, IBAN: SK66 8330 0000 0022 0037 1737 
SWIFT: FIOZSKBA 
(ďalej ako „dodávateľ“)

1.2. Objednávateľ: Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862, 075 01 Trebišov, Slovenská republika 
Štatutárny zástupca: PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta 
IČO: 00 331 996 
DIČ: 2020773590 
IČ DPH: -
bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu: 19325622/0200, IBAN: SK39 0200 0000 0000 1932 5622
SWIFT: SUBASKBX
(ďalej ako „objednávateľ“)

(dodávateľ a objednávateľ ďalej len ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako 
„zmluvná strana“)

2. Predmet Zmluvy

Touto Zmluvou sa dodávateľ zaväzuje dočasne poskytnúť užívacie práva (licenciu) k vytvorenému 
programovému vybaveniu ABREM a prostredníctvom neho poskytovať objednávateľovi služby v 
rozsahu a za podmienok uvedených v tejto Zmluve.

Báza zdrojov (ďalej len „BZ“) je systém v pôsobnosti dodávateľa ako správcu a prevádzkovateľa 
elektronického systému (ďalej aj „správca“) podporujúci služby poskytované správcom. BZ v 
pravidelných intervaloch prepája rôzne interné a externé zdroje, vytvára medzi nimi vzťahy a spája 
poskytované údaje v jednom výstupe (ďalej len „dátový zdroj“).

2.1. Programové vybavenie
ABREM©Monitoring Municipal (ďalej len „ABREM“) “) je počítačový program, ktorý v rozsahu modulov 
poskytovaných dodávateľom, zabezpečuje užívateľovi prehliadanie databáz o svojich klientoch z 
hľadiska ich výskytu v dodaných dátových zdrojoch.

2.2. Poskytnuté užívacie práva
2.2.1. Dodávateľ udeľuie objednávateľovi nevýhradnú licenciu na použitie počítačového programu 

ABREM. Licencia umožňuje inštaláciu a použitie jednej kópie počítačového programu ABREM 
pre jedno zariadenie objednávateľa (licencované zariadenie). Za licencované zariadenie sa 
považuje server.
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2.2.2. Poskytnutá licencia umožňuje spustenie programu ABREM s možnosťou prehliadania databázy 
objednávateľa o veľkosti štyridsaťtisíc (40 000) klientov, prostredníctvom štyroch (4) monitorov 
(Monitor 1 až Monitor 4), a to v súlade s vyhlásením dodávateľa podľa Článku 6. odseku 6.7. 
Zmluvy.

2.2.3. Počet poskytnutých licencií počítačového programu ABREM -  jedna (1).
2.2.4. Počet poskytnutých monitorov v rámci udelenej licencie -  štvri (4).
2.2.5. Moduly poskytnuté dodávateľom v rámci udelenej licencie

• monitoring konkurzov (K) - Konkurzy a reštrukturalizácie,
• monitoring reštrukturalizácii (R) - Konkurzy a reštrukturalizácie,
• monitoring oddlžení (OdK) - Konkurzy a reštrukturalizácie,
• monitoring oddlžení (OdS) - Konkurzy a reštrukturalizácie,
• monitoring likvidácií (LikvL),
• monitoring zrušenia spoločností bez likvidácie (LikvR),
• monitoring zníženia základného imania (ZnizZI),
• monitoring zmeny právnej formy (ZnizZI),
• monitoring výmazov právnických osôb (VymazPO),
• monitoring zmien fakturačných údajov (ZmenFU),
• monitoring dočasnej ochrany podnikateľov (DOCH),
• monitoring zmien fakturačných údajov SZČO (SZCOZmenFU),
• monitoring zriadených prevádzok (NovoPr),
• monitoring zrušených prevádzok (ZrusPr).

2.2.6. Objednávateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom “ABREM“ alebo jeho časť modifikovať alebo 
prekladať. Nesmie používať disasemblovanie, dekompiláciu, alebo iné metódy spätného 
inžinierstva.

2.2.7. Objednávateľ sa zaväzuje využívať “ABREM“ pre plnenie vlastných úloh, neprevádzať získané 
oprávnenie na inú osobu, nepožičiavať a neprenajímať alebo iným nepovoleným spôsobom 
používať počítačový program “ABREM“, vrátane jeho aktualizácií.

2.2.8. Užívacie práva k programovému vybaveniu “ABREM“ vznikajú objednávateľovi až dňom 
podpisu tejto Zmluvy jej účastníkmi.

2.2.9. Žiadne z ustanovení čl. 2 nemožno považovať za udelenie súhlasu dodávateľa k činnosti, 
zasahujúcej do osobitných práv dodávateľa databázy podľa § 135 zákona č. 185/2015 Z.z. 
Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov.

2.3. Poskytované služby
2.3.1. Prehliadanie databáz objednávateľa v rozsahu pridelenej licencie prostredníctvom 

počítačového programu ABREM, údajmi dátových zdrojov poskytovaných dodávateľom v 
periodicite, ktorá je závislá na aktualizácii externých zdrojov ich prevádzkovateľmi (každý 
pracovný deň), a následne, automatizované generovanie zmeny stavov monitorovaných 
subjektov programom ABREM.

2.3.2. Objednávateľ sa zaväzuje zaradiť do monitorovaných databáz výlučne klientov pre plnenie 
vlastných úloh, nedopĺňať ich o klientov tretích osôb, a poskytované služby nesprístupniť tretím 
subjektom (právnickým alebo fyzickým osobám) alebo iným spôsobom umožniť ich využitie 
(komerčné či nekomerčné).

3. Spôsob, miesto a čas plnenia

Dodávateľ sa zaväzuje plniť predmet zmluvy nasledovne:
3.1. “ABREM“

- nainštalovaním objednávateľovi v mieste jeho sídla, a to bez zbytočného odkladu po oznámení 
objednávateľa, že je pripravený dodávku prevziať, najneskôr do 3 dní odo dňa doručenia alebo 
oboznámenia sa s týmto oznámením objednávateľa.

3.2. Poskytnutie služieb
- dodávateľ je povinný poskytovať služby objednávateľovi čo najrýchlejšie, podľa svojich možností 

ihneď po spracovaní externých zdrojov, najneskôr deň nasledujúci po ich aktualizácii dotknutými 
prevádzkovateľmi.

4. Cena licencie, poskytovaných služieb

4.1. Cena za poskytnutú licenciu na použitie programu ABREM bola stanovená dohodou zmluvných 
strán ako jednorazová odmena vo výške 576,00 EUR (slovom: päťstosedemdesiatšesť eur);
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titulom tejto zmluvy prišlo k rozšíreniu počtu monitorov oproti rozsahu pôvodne udelenej licencie o 
dva.

4.2. Cena za poskytované služby bola stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 313,00 eur 
(slovom: tristotrinásť eur) mesačne, t.j. 3 756,00 eur (slovom: tritisícsedemstopäťdesiatšesť eur) 
ročne.

4.3. Všetky ceny a odmeny sú uvedené bez DPH.
4.4. Zmluvné strany sa dohodli, že jednorazová odmena dohodnutá v bode 4.1 tejto Zmluvy bude 

fakturovaná vo faktúre vystavenej dodávateľom spolu s cenou za služby ním poskytované v 
zmysle bodu 4.5. tohto článku zmluvy.

4.5. Zmluvné strany sa dohodli, že cena dohodnutá v bode 4.4 Zmluvy je splatná mesačne vopred, 
v lehote štrnástich (14) dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Dodávateľ je oprávnený 
vystaviť faktúru do siedmich (7) pracovných dní od začiatku príslušného kalendárneho mesiaca.

4.6. Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra vystavená dodávateľom. Faktúra musí spĺňať všetky 
náležitosti stanovené zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov a musí v nej byť uvedené číslo tejto Zmluvy.
E-mail pre zasielanie elektronických faktúr: hippova@trebisov.sk.

4.7. Každý z peňažných záväzkov objednávateľa bude uhradený bezhotovostným prevodom a ako taký 
bude splnený pripísaním sumy peňažného záväzku na účet dodávateľa uvedený v článku 1. tejto 
zmluvy.

5. Doba trvania Zmluvy

5.1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.12.2022.

6. Ďalšie dojednania

6.1. Dodávateľ prehlasuje, že programové vybavenie „ABREM“ a jeho aktualizácie dodá bez vád a že 
je subjektom bez akýchkoľvek výhrad a obmedzení oprávneným poskytnúť užívacie práva -  
licenciu k programovému vybaveniu "ABREM“.

6.2. Dodávateľ poskytuje objednávateľovi záruku po dobu platnosti tejto Zmluvy na realizovateľnosť, 
spoľahlivosť abezvadnosť programového vybavenia „ABREM" a ďalej na to, že dodané 
programové vybavenie “ABREM“ neobsahuje počítačové vírusy. Táto záruka sa nevzťahuje na 
vady vzniknuté z dôvodu nesprávneho prevádzkovania a užívania po nainštalovaní “ABREM“ 
(napr. zmazanie alebo prepísanie ľubovoľnej časti, napadnutie vírusmi, poruchou technického 
vybavenia).

6.3. V prípade, že objednávateľ zistí vadu v programovom vybavení „ABREM“, je oprávnený túto vadu 
bezodkladne písomne /mailom/ oznámiť dodávateľovi a požadovať jej odstránenie.

6.4. Dodávateľ sa zaväzuje odstrániť vadu v programovom vybavení „ABREM“ bez zbytočného 
odkladu, najneskôr do 10 pracovných dní, od doručenia písomného (e-mail) oznámenia 
(reklamácie) objednávateľa kontaktnej osobe dodávateľa, a to bezplatne, pričom v prípade, ak aj 
kontaktná osoba dodávateľa prijatie e-mailu od preukázateľného odoslania e-mailu do 24 hodín 
v rámci štandardného pracovného týždňa nepotvrdí má sa zato, že oznámenie bolo doručené.

6.5. Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť trvalý prístup počítačového programu „ABREM“ k serveru 
dodávateľa, vytvorením dátovej prenosovej cesty pre prenos súborov.

6.6. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť prístup počítačového programu ABREM k monitorovanej (- 
ým) databáze (-am).

6.7. Dodávateľ vyhlasuje, že prostredníctvom počítačového programu „ABREM“ nemá prístup k žiadnej 
informácii obsiahnutej v databáze klientov objednávateľa, t.j. nemá prístup k informáciám o 
osobných údajoch fyzických osôb, údajom o právnických osobách, rozsahu monitorovanej (-ých) 
databázy (-z), o zmene/aktualizácii databázy (-z) a jej (ich) obsahovej skladbe (ďalej len „dôverné 
informácie“). V prípade, že dodávateľ príde do styku s dôvernými informáciami, je povinný o nich 
zachovávať mlčanlivosť, nesmie ich využiť pre osobnú potrebu a bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu objednávateľa ich zverejniť alebo sprístupniť akejkoľvek tretej osobe. 
Povinnosť mlčanlivosti dodávateľa trvá aj po zániku zmluvného vzťahu. Dodávateľ berie na 
vedomie, že je povinný dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa k ochrane dát, ochrane 
osobných údajov, obchodnému tajomstvu, ako aj iné právne predpisy, ktorými je viazaný 
objednávateľ.

6.8. Dodávateľ a objednávateľ sa vzájomne zaväzujú, že neposkytnú tretím osobám žiadne informácie 
o druhej zmluvnej strane, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s plnením tejto Zmluvy. Všetky informácie, 
ktoré neboli už niektorou zo strán zverejnené, alebo nie sú všeobecne známe, sa rovnako 
považujú za dôverné. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržať všetky potrebné opatrenia, aby nedošlo
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k úniku informácií obsiahnutých v obdržaných dokumentoch (papierových i elektronických), najmä 
aby nedošlo k:
• odovzdaniu informácií tretej osobe,
• zverejneniu informácií,
• rozmnoženiu a rozšíreniu poskytnutých informácií,
• prístupu k informáciám neoprávnenými osobami,
• úniku informácií akýmkoľvek, aj nedbalostným konaním.
Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť utajenie poskytnutých informácií u svojich zamestnancov, 
zástupcov, ako i iných spolupracujúcich tretích strán, pokiaľ im takéto informácie boli poskytnuté. 
Akékoľvek vyššie uvedené informácie je možné použiť inak ako pre účely tejto Zmluvy, len 
s predchádzajúcim písomným súhlasom druhej strany. V prípade pochybností o účele použitia 
informácií sa predpokladá, že je potrebný na ich použitie predmetný súhlas. Zmluvná strana, ktorá 
poruší záväzok mlčanlivosti podľa tohto článku Zmluvy, je povinná nahradiť škodu spôsobenú 
druhej zmluvnej strane.

7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva zaniká i písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany, 
bez udania dôvodu s dvojmesačnou výpovednou dobou, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

7.2. Zánikom Zmluvy, nevzniká objednávateľovi povinnosť uzatvoriť s dodávateľom akýkoľvek nový 
zmluvný vzťah.

8.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

8.2. Zmluvné strany si na vecné plnenie a realizáciu tejto Zmluvy určili oprávnené a kontaktné osoby 
za objednávateľa: PhDr. Beáta Hippová, e-mail: hippova@trebisov.sk
za dodávateľa: Ing. Branisiav Sekera, PhD, e-mail: branislav.sekera@siox.sk

8.3. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia tejto Zmluvy s odbornou starostlivosťou pod 
podmienkou poskytnutia plnej súčinnosti objednávateľa, ktorá je nevyhnutná pre účel splnenia 
predmetu tejto Zmluvy.

8.4. Vzťahy neupravené touto Zmluvou sa budú spravovať prísl. ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a Autorského zákona.

8.5. Zmeny tejto Zmluvy podliehajú vzájomnému odsúhlaseniu zmluvných strán a je možné ich 
realizovať iba formou písomného dodatku.

8.6. Táto Zmluva je uzatvorená v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie je určené pre 
dooávaíeľa a dve pre objednávateľa. Každá zo Zmluvných strán podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje 
prevzatie dohodnutého počtu vyhotovení Zmluvy.

8.7. Zmluvné sírany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah 
Zmiuvy nebo! dohodnutý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a že zodpovedá ich 
skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

V Trnave dna 28.'! 2.2021 VTrebišove dňa 30.12.2021

Za dodáv^elä: ..... Za objednáyáf^ľa:

7. Zánik Zmluvy

8. Všeobecné a záverečné dojednania

SIOX s.r.o.
Štefánikova 26, 917 01 TRNAVA 

IČO: 47 012 676 
IČ DPH: SK2023698919
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