
Licenčná zmluva
na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém miest zosnulých

uzatvorená podl'a § 40 Autorského zákona č. 618/2003 Z.z.

Článok l.

Zmluvné strany

Nadobúdatef

Obec Čaňa

Osloboditel'ov 22

04414 Čaňa

IČO:00324060

Poskytovatef

Pavol Halanda

Zastúpený: Pavol Halanda
Č.ž.r.404-21300
ObU-NZ-OZP-201200340-2
IČO:4035146 DIČ:1038978083
Bankové spojenie: VUB
Č.účtu: 2972518153/0200
Bydlisko Michal nad Žitavou 297
941 61

tel. kont:+421905793530

(nie som platcom DPH ).
Článok II.

Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie licencie na používanie autorského diela:
digitálny archivačný systém a grafické zobrazenie hrobových miest Orfeus ( ďalej

len Orfeus)
2.2 Nadobúdateľ získa právo užívať Orfeus zaplatením dohodnutej ceny.
2.3 Nadobúdate/' nie je oprávnený umožniť užívanie Orfeusa tretej osobe.

Článok III.
Cena za licenciu a platobné podmienky

3.1 Cena za licenciu na rok 2012 je stanovená na:69.-€ , na portáli www.cemeterysk.sk
(admin v programe Orfeus).

3.2 Súčasťou zmluvy je aj faktúra pre rok 2012. Faktúra na licenciu pre rok 2013 bude
nadobúdateľovi zaslaná v januári 2013

3.3 Faktúry budú vystavené bez DPH.
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Článok IV.
Povinnosti zmluvných strán

4.1 Nadobúdatel' je povinný poskytnúť podklady pre naplnenie databázy a pre splnenie
ostatných povinností poskytovatel'a bezodkladne po uzatvorení tejto zmluvy.
Nadobúdatel' je povinný poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť pri plnení ostatných povinností
poskytovatel'a.

4.2 Poskytovatel' poskytne nadobúdatel'ovi prístupové kódy k aplikácii.
4.3 Poskytovateľ je naďalej nositel'om autorského práva k softwaru. Nadobúdatel' si je

vedomý, že pri porušení autorského práva, napr. akoukoľvek nedovolenou zmenou alebo
iným nedovoleným zásahom do diela alebo neoprávneným užívaním diela, či
neoprávneným poskytnutím diela inej osobe, je poskytovateľ oprávnený domáhať sa
ochrany svojho autorského práva vo forme nároku na náhradu škody a finančného
zadosťučinenia.

4.4 Poskytovatel' sa zaväzuje udržiavať a poskytovať programové vybavenie a s tým spojené
služby počas platnosti tejto zmluvy.

Článok V.
Doba trvania zmluvy

5.1 :Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú k 31.01..2012.Predíženie je podmienené
obojstranným podpisom novej licenčnej zmluvy. pre rok 2013

Článok VI.
Záverečné ustanovenia

6.1 :v zmysle zákona č.546/2010 Z.z.§ 47.odst.1 je zmluva účinná dňom nasledujúcim po
dni jej zverejnenia na internetovej stránke nadobúdatel'a.
6.2 Obe zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu neuzavreli pod nátlakom alebo za nápadne

nevýhodných podmienok pre jednu zo zmluvných strán.
6.3 Zmeny k tejto zmluve je možné vykonávať len formou písomných dodatkov,

podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch strán.

Čaňa: 20.01.2012
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