
L i c e n č n á  z m l u v a
uzatvorená v zmysle ust. § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve 

a právach súvisiacich s autorským právom

Autor: Maroš Tkáč 
TM-SERVIS
Bardejovská 642/2

                           Kapušany 082 12
IČO: 35 058 455
Zap. v živnostenskom registri vedeného Obvodným úradom Prešov

 Číslo ŽR ObÚ – Prešov: 707-15545
                  

                           v zastúpení (na základe zmluvy o sprostredkovaní zo dňa 10. 8. 2005)
                           sprostredkovateľom:

Sprostredkovateľ: Mgr. Anton Polák, MBA
                                 Lesíček č. 48, 082 07 Tuhrina
                                 IČO: 41 992 288   DIČ: 1032071821
                                 Zap. v živnostenskom registri vedeného Obvodným úradom Prešov
                                 Číslo ŽR ObÚ – Prešov: 707-15545
                                 Bankové spojenie: 13545333/6500 – Poštová banka, a.s.
                                 IBAN: SK1165000000000013545333                                                                            
                                 Tel.: 0905 908 546

Nadobúdateľ:   Obec Sady nad Torysou 
                           Sady nad Torysou 189
                           044 41 
                           IČO: 00324680
                           V zastúpení:  Iveta Tomková  – starosta obce

Čl. 1
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je počítačový program „KATASTER Net“ (verzia 8.1.1.9), 
ďalej len „softvér KATASTER. Neoddeliteľnou súčasťou tohto počítačového programu 
sú aj jeho všetky neskoršie aktualizácie.
2. Softvér KATASTER neobsahuje údaje databázy. Tieto sú predmetom osobitného 
právneho vzťahu medzi nadobúdateľom a príslušnou správou katastra. Softvér 
KATASTER je ku dňu podpísania tejto zmluvy plne kompatibilný s formátom údajov, 
ktoré dodáva príslušná správa katastra na základe osobitnej požiadavky nadobúdateľa pre 
každé príslušné katastrálne územie, a preto nadobúdateľ nesie plnú zodpovednosť za 
používanie údajov v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky z katastra 
nehnuteľností. Autor nezodpovedá za prípadnú zmenu tohto formátu údajov týmto 
špecializovaným orgánom štátnej správy v budúcnosti.
3. Softvér KATASTER je plne kompatibilný s nasledujúcim hardwarovým technickým 
vybavením s minimálnymi požiadavkami: RAM 1GB a operačným systémom: 
WINDOWS 8, WINDOWS 10.
4. Autor vyhlasuje, že softvér KATASTER je bez právnych vád, t.j. je jeho duševným 
vlastníctvom a teda má k nemu výlučné autorské právo.   
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Čl. 2
Rozsah licencie

1. Nadobúdateľ môže mať nainštalovaný softvér KATASTER v prípade zakúpenia 1 ks 
licencie len na jednom počítači, t.j. na jednom pevnom disku (HD) a následne ho môže 
používať, spúšťať alebo akokoľvek využívať za podmienky, že tento nebude inštalovaný, 
spúšťaný, zobrazovaný súčasne z viacerých počítačov alebo z rôznych počítačov vrátane 
pracovnej stanice, terminálu alebo iného elektronického digitálneho zariadenia; 
nadobúdateľ nesmie využívať predmet zmluvy v rámci počítačovej siete.
2. Právo používať softvér KATASTER je nadobúdateľ oprávnený až po zaplatení plnej 
výšky odmeny podľa čl. 4 tejto zmluvy.
3. Nadobúdateľ sa zaväzuje používať softvér KATASTER v zmysle ods. 1 pre plnenie 
vlastných úloh. Nadobúdateľ nie je oprávnený k predmetu zmluvy udeliť tretej osobe 
súhlas na jeho použitie v rozsahu udelenej licencie autorom. Nadobúdateľ nesmie 
prenajímať a požičiavať predmet zmluvy.
4. Nadobúdateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom modifikovať alebo prekladať softvér 
KATASTER, okrem prípadných nevyhnutných úkonov v súlade s ust. § 36 zákona 
č. 618/2003 Z. z., nadobúdateľ však nesmie používať disasemblovanie, dekompiláciu, 
alebo iné metódy spätného inžinierstva.
5. Nadobúdateľ nesmie vyhotovovať kópie, ani upravovať softvér KATASTER okrem 
prípadných nevyhnutných úkonov v súlade s § 35 zákona č. 618/2003 Z. z.

Čl. 3
Čas trvania licencie

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, preto používanie predmetu zmluvy 
v rozsahu udelenej licencie nie je časovo obmedzené.
2. Túto zmluvu je možné ukončiť:
- písomnou dohodou, podpísanou oboma zmluvnými stranami
- písomnou výpoveďou doručenou druhej zmluvnej strane s 3-mesačnou výpovednou 

lehotou, začínajúcou plynúť 1. dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede
- jednostranným písomným odstúpením od zmluvy v prípade hrubého porušenia 

povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

Čl. 4
Odmena

1. Nadobúdateľ sa zaväzuje na zaplatenie jednorazovej odmeny sprostredkovateľovi
      vo výške  250,00 €  za licenciu. 
2. Za každú ďalšiu licenciu (inštalácia programu Kataster net na ďalší PC) zaplatí 

nadobúdateľ 0,00 €.   
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Čl. 5

Ostatné dojednania

1. Sprostredkovateľ, resp. autor sa zaväzuje zabezpečiť plnú funkčnosť softvéru 
KATASTER počas doby trvania licencie.
2. V prípade znefunkčnenia predmetu zmluvy zo strany nadobúdateľa, napr. nesprávnou 
manipuláciou  s PC, sa sprostredkovateľ zaväzuje na základe osobitnej objednávky 
nadobúdateľa poskytnúť servis  k predmetu zmluvy, za ktorý vyúčtuje cenu a vystaví 
daňový doklad:       a) za každú, aj začatú hodinu (60 minút) v sume 17,00 €

              b) za 1 km na cestovných nákladoch v sume 0,33 €
3. Informácie o prípadných aktualizáciach  softvéru KATASTER sú nadobúdateľovi 
k dispozícii na internetovej stránke autora: www.tmservis.sk. Ročný udržiavací (licenčný) 
poplatok softvéru bude od roku 2021  nadobúdateľovi spoplatnený jednorázovo sumou 
35,00 € bez DPH autorom, t.j. bez účasti sprostredkovateľa.
4. Ak nadobúdateľ zmení hardwarové vybavenie t.j. počítač, sprostredkovateľ na základe 
objednávky nadobúdateľa, odinštaluje softvér KATASTER z jedného počítača, či 
pevného disku a nainštaluje na druhý počítač alebo pevný disk (HD). Za tento úkon 
sprostredkovateľ vyúčtuje cenu a vystaví daňový doklad:

a) za opätovnú inštaláciu v sume 35,00 €
b) za 1 km na cestovných nákladoch v sume 0,33 €

5. Nadobúdateľ sa zaväzuje daňové doklady vystavené sprostredkovateľom na základe 
vykonaných úkonov v lehote splatnosti preplatiť sprostredkovateľovi. 
6. Vzhľadom k tomu, že podľa tohto článku ide o úkony, ktoré budú vykonávané na 
základe osobitných objednávok nadobúdateľa autorom, resp. sprostredkovateľom v 
budúcnosti, zmluvné strany sa dohodli, že tieto ceny zohľadnia index inflácie, ktorý je 
každoročne vyhlásený príslušným ústredným orgánom štátnej správy – v súčasnosti 
Štatistickým úradom SR.

Čl. 6
Záverečné ustanovenie

Táto zmluva je uzatvorená slobodne a vážne, vyjadruje vôľu zmluvných strán, je 
vyhotovená v dvoch rovnopisoch po jednom pre každú zmluvnú stranu a nadobúda 
právoplatnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 

V Sadoch nad Torysou  12. 10. 2020

    
                                                                                           
     _______________________                                           ___________________    
            Sprostredkovateľ                                                              Nadobúdateľ


