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Zmluva o informačnom systéme a licenčná zmluva 
(ďalej len „zmluva“) 

v zmysle zákona 513/91 Zb. - Obchodný zákonník v platnom znení 

I.  ZMLUVNÉ  STRANY 

I.1. Objednávateľ:  

obchodné meno: Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 

sídlo: Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec 

právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Štatutárni zástupcovia: Mgr. Tomáš Borovský, konateľ spoločnosti 

Zástupcovia vo veciach technických 

a zmluvných : 

Ing. Marcel Balko, projektový manažér za PTIS 
Ing. Diana Vidová, projektový manažér za GIS 

IČO: 36255556 

DIČ: 2020173705 

IČ DPH: SK2020173705  

bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. 

číslo účtu: IBAN : SK60 1111 0000 0012 9827 7006  

zápis v registri: Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel : 
Sro, vložka č. 14263/T  

(ďalej v texte len „objednávateľ  a pre  účely  licenčnej zmluvy len „nadobúdateľom “) 

I.2. Dodávateľ:  

obchodné meno: CORA GEO, s. r. o.  

sídlo: A.Kmeťa 5397/23, 036 01 Martin 

právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným 

prevádzka: Štefánikova 15, 058 01 Poprad 

Štatutárny zástupca : Ing. Tomáš Habiňák, konateľ spoločnosti 

Zástupcovia vo veciach technických 

a zmluvných: 

Peter Šabo, projektový manažér 

Ing. Marek Zemčák, obchodný manažér 

IČO: 31 612 989 

DIČ: 2020433888 

IČ DPH: SK2020433888 

bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s 

číslo účtu: 6605405016/1111 

IBAN: SK3911110000006605405016 

SWIFT(BIC): UNCRSKBX 

zápis v registri: Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: 
Sro, Vložka č.2134/L. 

(ďalej v texte len „Dodávateľ“ a pre  účely licenčnej zmluvy len „poskytovateľ“) 
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Táto zmluva je uzatvorená v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon 
v platnom znení, pričom jej predmetom je rozšírenie existujúcich systémov CG PTIS 
a CG VGIS s prepojením na ekonomický IS a systém GPS pre objednávateľa  

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 
 

II. PREDMET  ZMLUVY 

II.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa dodať pre objednávateľa: 

II.1.1. Rozšírenie geografického informačného systému CG VGIS o: 

Etapa Podsystém Názov Rozsah detail

GIS ASW Údajový model CG VGIS (malé VaK) 1 ks

LSW LIDS 7 Aplikačný server (LIDS Explorer) 1 ks

LIDS 7 Explorer Bundle 1 ks  

Legenda:  
ASW – aplikačný softvér 
LSW – licenčný softvér 
VGIS - geografický informačný systém pre vodárenské spoločnosti, pri tejto zostave licencií používateľ môže 
konštruovať a editovať  grafické i popisné údaje 
LIDS 7 Application server  - prístupy k aplikačnému serveru 
LIDS 7 Explorer Bundle– ťažký editačný desktop klient, konštruuje a upravuje grafické a popisné údaje 
 

II.1.2. Prepojenie CG PTIS na systém GPS a PROFIT  

Etapa Produkt Názov Rozsah detail

Integrácia integrácia Prepojenie PTIS-FIS 1 ks

služba Poimplementačná podpora 8 ČH  

 

II.1.3. Rozšírenie prevádzkovo technického systému CG PTIS o nadstavbu: 

Etapa Produkt Názov Rozsah detail

Mobile PTIS CG mobile

CG mobile PTIS - aplikačný server - 

licencia pre modul Monter
1 ks

CG mobile PTIS klient,  licencia per device
5 ks

 

Poznámka: pri CG mobile PTIS objednávateľ získava 5 licencií (licencovanie „per device“), 

 

 

II.2. Popis funkčnosti jednotlivých predmetov je uvedený v prílohe č. 2 „Technický popis 
dodávaného predmetu zmluvy“ k tejto zmluve. 

 
 



 

ZMLUVA medzi „Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. – CORA GEO, s.r.o.“, 1/2018                       Str. 3. 

III. MIESTO A ČAS  PLNENIA 

I.1. Miestom plnenia zmluvy je sídlo a prevádzka objednávateľa a sídlo dodávateľa 
podľa rozhodnutia dodávateľa vzhľadom na plnenie predmetu diela. 

I.2. Finálny termín dodania predmetu plnenia podľa čl. II.1.1 a II.1.2 je 31.12.2018. 

Finálny termín dodania predmetu plnenia podľa čl. II.1.3 je 30.04.2019. Harmonogram 
realizácie predmetu zmluvy je uvedený v prílohe č.1 k tejto zmluve.  

I.3. Prevzatie predmetu zmluvy, resp. jeho častí je možné aj pred čiastkovými termínmi 
plnenia uvedenými v  harmonograme realizácie pre daný rok. 

I.4. Dodávateľ môže realizovať v ASW zmeny, ktoré zvyšujú úroveň a možnosti použitia 
ASW a zmeny v dôsledku vývoja operačných systémov, programovacích prostriedkov, 
technológií a technických zariadení. Dodávateľ bude o všetkých zmenách 
a požiadavkách z nich vyplývajúcich informovať objednávateľa.  

I.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený predmet plnenia prevezme a zaplatí za 
jeho dodanie dohodnutú cenu. 

 

II. ZMLUVNÁ CENA 

II.1. Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa článku II. je stanovená dohodou 
zmluvných strán v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. v platnom znení. Ceny 
predmetu plnenia sú uvedené v EUR bez DPH. DPH pre jednotlivé položky je 
stanovená podľa platnej klasifikácie produkcie. 

II.2. Cena za dodanie predmetu zmluvy pozostáva z položiek: 

II.2.1. Rozšírenie geografického informačného systému CG VGIS o: 

Etapa Podsystém Názov Rozsah detail

Cena bez 

DPH 2018

Súčet z 

Spolu

GIS ASW Údajový model CG VGIS (malé VaK) 1 ks 5 263,30 €   5 263,30 € 

LSW LIDS 7 Aplikačný server (LIDS Explorer) 1 ks 600,00 €     600,00 €    

LIDS 7 Explorer Bundle 1 ks 2 800,00 €   2 800,00 € 

Celkový súčet 8 663,30 €  
 
 

II.2.2. Prepojenie CG PTIS na systém GPS a PROFIT  

Etapa Produkt Názov Rozsah detail  Cena bez DPH 

2017 

Súčet z Spolu

Integrácia integrácia Prepojenie PTIS-FIS 1 ks 3 126,30 €           3 126,30 €    

služba Poimplementačná podpora 8 ČH 64,70 €               517,60 €       

Celkový súčet 3 643,90 €     
 
Legenda:  
ČH = človeko-hodina, 1 ČH = 60 minút pracovného času 

 

II.2.3. Rozšírenie prevádzkovo technického systému CG PTIS o nadstavbu: 

Etapa Produkt Názov Rozsah detail  Cena bez DPH 

2017 

Súčet z Spolu

Mobile PTIS CG mobile

CG mobile PTIS - aplikačný server - 

licencia pre modul Monter 1 ks 6 540,00 €           6 540,00 €    

CG mobile PTIS klient,  licencia per device 5 ks 449,00 €             2 245,00 €    

Celkový súčet 8 785,00 €     
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Cena služieb spojených s  implementáciou licencií CG  VGIS a CG PTIS v rozsahu 16 
ČH sú kalkulované v cene licencie ASW. Cena za prepojenie nezahŕňa náklady tretej 
strany (dodávateľa GPS alebo FIS). 

 

II.3. Podpora po implementácií projektu: 

Update ASW je prvých 12 mesiacov od protokolárneho odovzdania 
naimplementovaného riešenia bezplatné. Po tomto období je spoplatňovaný 
a poskytovaný výlučne prostredníctvom zmluvného servisného vzťahu. Update sa 
vypočíta ako 19% z ceny licencie platnej pre daný rok, výška ročného Update je 
uvedená v prílohe č.1. 

Update bude zahrnuté do servisneho harmonogramu: 
 
V prípade licencie CG VGIS sa doplní „Rozsah plnenia a cenová kalkulácia“ v súlade 
s platnou servisnou zmluvou č. 1/2016 (podľa článkov III.7 a IV.3). Náležitosti týkajúce 
sa podpory po implementácii projektu sa budú riadiť platnou servisnou zmluvou č. 
1/2016. 
 
V prípade licencie CG PTIS „Rozsah plnenia a cenová kalkulácia“ v súlade s platnou 
servisnou zmluvou č. 2/2016 (podľa článkov III.7 a IV.3). Náležitosti týkajúce sa 
podpory po implementácii projektu sa budú riadiť platnou servisnou zmluvou č. 2/2016. 

 

 

III. PLATOBNÉ  PODMIENKY 

III.1. Cena za plnenie zmluvy podľa prílohy č.1 k tejto zmluve je splatná do 21 dní odo 
dňa vystavenia faktúry.  

III.2. Faktúry budú obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v zmysle platnej legislatívy. 

III.3. Podklad pre fakturáciu bude tvoriť dodací list podpísaný zástupcami oboch 
zmluvných strán. Za dodávateľa podpíše projektový manažér podľa čl. I.2 tejto zmluvy, 
resp. ním poverená osoba a za objednávateľa osoba oprávnená rokovať vo veciach 
technických s právom prevziať predmet zmluvy podľa článku I.1 tejto zmluvy.  

III.4. Platba za jednotlivé položky predmetu zmluvy bude realizovaná podľa prílohy č.1 
k tejto zmluve. 
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IV. REALIZÁCIA A PODMIENKY DODANIA DIELA 

IV.1. Dodávateľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou 
starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a podmienky tejto 
zmluvy. Dodávateľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi 
objednávateľa, dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán. 

IV.2. Pre splnenie predmetu zmluvy v čase plnenia je nutná súčinnosť objednávateľa 
s dodávateľom v oblastiach: 

IV.2.1. objednávateľ umožní pracovníkom dodávateľa prístup ku všetkým dokumentom, 
ktoré sa týkajú predmetu zmluvy,  

IV.2.2. objednávateľ poskytne pracovníkom dodávateľa záväzné podklady pre 
spracovanie a digitalizáciu dát, ktoré sa týkajú predmetu zmluvy, 

IV.2.3. kompetentná osoba pre styk s dodávateľom počas spracovania predmetu 
zmluvy s právom preberať predmet zmluvy je podľa čl. I.1 zástupca vo veciach 
technických a zmluvných (projektový manažér objednávateľa), pričom objednávateľ 
môže určiť ďalšie kompetentné osoby pre styk so dodávateľom v priebehu realizácie 
predmetu zmluvy a to písomnou formou na adresu dodávateľa. Zmenu kompetentných 
pracovníkov v priebehu realizácie diela oznámi objednávateľ písomnou formou do 10 
dní od jej uskutočnenia, pričom za písomnú formu sa považuje oznámenie poštou na 
adresu prevádzky dodávateľa alebo e-mailom na adresu projektového manažéra alebo 
faxom na číslo 052-2851413, 

IV.2.4. určený pracovník objednávateľa bude zabezpečovať príslušné dokumenty 
a koordinovať stretnutia s ďalšími pracovníkmi objednávateľa, 

IV.2.5. objednávateľ zabezpečí požadovanú informačnú a organizačnú podporu 
a súčinnosť  do 7 pracovných dní od vzniku požiadavky dodávateľa. 

IV.3. Odporúčané hardvérové a softvérové konfigurácie pre server a klientov sú 
uvedené v prílohe č.3 tejto zmluvy. 

IV.4. Za dodávateľa je za vykonanie predmetu zmluvy zodpovedný zástupca vo veciach 
technických (projektový manažér dodávateľa) uvedený v čl.I.2 tejto zmluvy. Zmenu 
kompetentných pracovníkov v priebehu plnenia predmetu diela oznámi dodávateľ alebo 
objednávateľ písomnou formou do 10 dní od jej uskutočnenia. 

IV.5. Objednávateľ a dodávateľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré 
boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného 
súhlasu, alebo tieto informácie  nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok 
tejto zmluvy. 

IV.6. Dodržanie času plnenia  zo strany dodávateľa je závislé od riadnej a včasnej 
súčinnosti objednávateľa. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti 
nie je dodávateľ v omeškaní so splnením záväzku. V prípade neposkytnutia súčinnosti 
zo strany objednávateľa po dobu dlhšiu ako 6 mesiacov má dodávateľ právo na úhradu 
preukázateľne vynaložených nákladov až do ukončenia právneho vzťahu založeného 
touto zmluvou. Dodávateľ je pritom povinný hodnoverne preukázať, že objednávateľa 
na poskytnutie súčinnosti v súvislosti s plnením svojho záväzku vyzval. 
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V. ODOVZDANIE A SANKCIE 

V.1. Ak dodávateľ odovzdá ucelenú časť predmetu zmluvy po termíne uvedenom v 
harmonograme (príloha č.1) tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si 
u dodávateľa úrok z omeškania vo výške 0,03 % z ceny ucelenej časti predmetu 
zmluvy s odovzdaním ktorej je dodávateľ v omeškaní, a to za každý aj začatý deň 
omeškania, najviac však do výšky 10% z ceny predmetu zmluvy. 

V.2. Ak sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry, je dodávateľ 
oprávnený uplatniť si u objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej sumy, 
a to za každý aj začatý deň omeškania, najviac však do výšky 10% z ceny predmetu 
zmluvy. 

 

 

VI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKY 

VI.1. Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy, resp. jeho ucelená časť má 
v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti a nemá vady, ktoré by rušili alebo 
znižovali schopnosť jeho používania v zmluve predpokladaným účelom, a že počas 
záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

VI.2. Dodávateľ nezodpovedá za vady predmetu zmluvy, resp. jeho ucelenej časti, ktoré 
boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a dodávateľ 
ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu 
upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. Dodávateľ nenesie v žiadnom 
prípade zodpovednosť za následné škody, nech sú akékoľvek, ktoré by mohli vzniknúť 
nesprávnym alebo neoprávneným používaním informačného systému počas 
prevádzky, nesprávnou obsluhou alebo poškodením informačného systému 
používateľom. 

VI.3. Za vadu predmetu zmluvy, resp. jeho ucelenej časti sa považuje taká chyba 
dodaného aplikačného softvéru,  ktorá má vplyv na podstatné činnosti ASW, pričom 
ASW nie je možné u objednávateľa používať pre uvedené funkčnosti uvedené v prílohe 
č.2 a objednávateľ nemôže použiť iný ASW pre realizáciu činností. 

VI.4. Za vadu sa nepovažuje taká chyba softvéru, ktorá je zapríčinená 
nekompatibilnými verziami licenčných a aplikačných softvérov, nekompatibilnými 
formátmi používaných údajov, ktoré nie sú a ani v minulosti neboli predmetom dodávky 
dodávateľa, chyba spôsobená hardvérovým, resp. sieťovým vybavením. V takomto 
prípade dodávateľ doporučí náhradný postup alebo riešenie vzniknutej situácie. 

VI.5. Odstraňovanie chýb sa bude vykonávať nasledujúco: 

VIII.5.1. Objednávateľ reklamáciu chyby dodaného plnenia v zmysle tejto zmluvy 
uplatní bezodkladne po jej zistení formou: 

 CG HelpDesk: http://www.helpdesk.corageo.sk/, alebo: 

 e-mail adresovaný projektovému manažérovi dodávateľa. 
VIII.5.2. V súvislosti s chybami ASW je určená nasledovná kategorizácia chýb ASW, 

teda údržba bola vykonaná riadne a včas, napriek tomu informačný systém vykazuje 
funkčné chyby: 

http://www.helpdesk.corageo.sk/
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VIII.5.2.1. Kritická chyba – chyba, ktorá má vplyv na podstatné činnosti ASW, pričom 
ASW nie je možné u objednávateľa používať na zabezpečenie činností opísaných 
v prílohe č.2 tejto zmluvy týkajúcich sa objednávateľom zakúpených modulov a 
objednávateľ nemôže použiť iné moduly ASW na realizáciu činností. 

VIII.5.2.2. Hlavná chyba - chyba, ktorá neumožňuje prácu s ASW podľa opisu 
v dokumentácii bez použitia iných metodických a technologických postupov. 

VIII.5.2.3. Malá chyba – chyba, ktorá nemá vplyv na spoľahlivosť a spôsob 
používania ASW v plynulej prevádzke. 

VIII.5.3. Poskytovateľ sa zaväzuje reagovať na každú reklamáciu pri odstránení chyby 
najneskôr v týchto lehotách: 
Kategória 

chyby 

Reakčná doba  

Potvrdenie reklamácie 

Štart činností na 

odstránení chyby 

Odstránenie chyby 

Kritická chyba do 18 hodín do 12 hodín 3 pracovné dni 

Hlavná chyba do 18 hodín do 24 hodín 30 prac. dní 

Malá chyba do 18 hodín do 24 hodín najbližšia plánovaná 
verzia ASW 

 

VIII.5.4. Poskytovateľ sa zaväzuje v rámci reakčnej doby potvrdiť reklamáciu 
a zaradenie do kategórie chyby, pričom do reakčnej doby je zahrnutá iba pracovná 
doba od 8:00 do 16:00 hod. 

VIII.5.5. Poskytovateľ sa zaväzuje začať činnosti potrebné na odstránenie chyby do 12 
alebo 24 hodín od jej potvrdenia (podľa kategórie chyby), pričom do lehoty je 
zahrnutá iba pracovná doba od 8:00 do 16:00 hod. 

VI.6. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia časti predmetu 
zmluvy objednávateľovi a je v trvaní 12 mesiacov.  

 

 

VII. DOLOŽKA DISKRÉTNOSTI A MLČANLIVOSTI 

VII.1. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto zmluvy a všetky v nej uvedené údaje 
ako aj informácie, ktoré sa zmluvné strany o druhej zmluvnej strane dozvedeli 
v súvislosti s touto zmluvou, sa považujú za prísne dôverné a zaväzujú sa o nich 
zachovávať príslušnú mlčanlivosť a zabezpečovať ich ochranu pred sprístupnením 
tretím stranám. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená zverejniť, alebo akokoľvek 
sprístupniť ktorejkoľvek tretej strane obsah tejto zmluvy, a to ani čiastočne, alebo 
akýmkoľvek spôsobom informovať tretiu osobu o podmienkach zmluvy alebo 
o okolnostiach, o ktorých sa dozvedela v súvislosti s touto zmluvou, bez vopred 
udeleného výslovného písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, a to ani po skončení 
právneho vzťahu založeného touto zmluvou. 

VII.2. Pri plnení predmetu plnenia sa obe zmluvné strany zaväzujú dodržiavať zásady 
informačnej bezpečnosti: 

VII.2.1. Objednávateľ berie na vedomie, že informačné systémy od poskytovateľa 
vymedzené predmetom zmluvy, môžu na základe požiadavky objednávateľa 
sprístupňovať aj údaje o fyzických a právnických osobách z lokálnych registrov v 
prospech tretích osôb (predovšetkým zamestnancov Objednávateľa) na základe 
osobitnej dohody alebo pracovnej zmluvy s nimi, a preto má objednávateľ povinnosť pri 
používaní informačného systému od poskytovateľa dodržiavať všetky povinnosti a 
obmedzenia vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov 
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a taktiež  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov s účinnosťou od 25.5.2018. Na ich dodržiavanie je povinný zaviazať aj tretie 
osoby, ktoré budú využívať údaje z lokálnych registrov na základe osobitnej dohody. V 
prípade ich porušenia poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá vznikla 
neoprávneným zásahom do ochrany osobných údajov podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o 
ochrane osobných údajov.Rozsah spracúvaných osobných údajov a okruh dotknutých 
osôb je v rozsahu dodávateľom dodaného informačného systému. 

VII.2.2. Zamestnanec dodávateľa realizujúci podporu (akoukoľvek formou) u 
objednávateľa je povinný najmä zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch v súlade 
s §§ 21 a 22 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov, s ktorými príde do styku pri prácach na informačných systémoch 
objednávateľa. Tie nesmie využiť ani pre osobnú potrebu a bez súhlasu objednávateľa 
informačného systému a zamestnávateľa ich nesmie zverejniť a nikomu poskytnúť ani 
sprístupniť. 

VII.2.3. Dodávateľ zabezpečí pre svojich zamestnancov poučenie oprávnených osôb 
podľa §21 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov a povinnosť mlčanlivosti podľa §22 zákona č. 122/2013 v znp., ktorá bude 
trvať aj po zániku prístupu k podpore objednávateľa alebo po zmene pozície či 
ukončení pracovného pomeru. 

VII.2.4. Povinnosť mlčanlivosti neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh orgánov 
činných v trestnom konaní a vo vzťahu k Úradu pre ochranu osobných údajov, pri 
plnení jeho úloh. 

VII.3. Pre účely tejto zmluvy sa oblasť informačnej bezpečnosti člení na : 

VII.3.1. Ochranu dôverných informácií získaných pri realizácií predmetu plnenia zmluvy 

VII.3.2. Ochranu dát objednávateľa 

VII.3.3. Vzdialený prístup dodávateľa k informačným systémom objednávateľa 

VII.4. Pre oblasť podľa bodu VII.3.1 sa zmluvné strany dohodli, že : 

VII.4.1. Žiadna zo zmluvných strán nesmie sprístupniť tretej osobe dôverné informácie, 
ktoré pri plnení tejto zmluvy získala od druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany môžu 
sprístupniť dôverné informácie za účelom plnenia tejto zmluvy zamestnancom 
podieľajúcim sa na plnení podľa tejto zmluvy za rovnakých podmienok, aké sú 
stanovené zmluvným stranám v tomto článku, a to len v rozsahu nevyhnutnom pre 
riadne plnenie tejto zmluvy. Ďalej ich môžu sprístupniť tretím osobám za účelom 
uskutočnenia právneho, účtovného alebo daňového auditu niektorej zo zmluvných 
strán, ak sú tieto osoby viazané povinnosťou ochrany informácií najmenej v rozsahu, 
aký je stanovený v tomto článku. Dôverné informácie sú považované zmluvnými 
stranami za obchodné tajomstvo a obidve zmluvné strany sa ho zaväzujú takto chrániť. 

VII.4.2. Za dôverné informácie sú na základe tejto zmluvy stranami považované všetky 
informácie vzájomne poskytnuté v ústnej alebo v písomnej forme, najmä informácie, 
ktoré sa strany dozvedeli v súvislosti s touto Zmluvou, ako aj know-how, ktorým sa 
rozumejú všetky poznatky obchodnej, výrobnej, technickej či ekonomickej povahy 
súvisiace s činnosťou zmluvnej strany, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu 
hodnotu a ktoré nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné a majú byť 
utajené. 
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VII.4.3. Budú mať pri plnení tejto zmluvy prístup k informáciám týkajúcim sa druhej 
zmluvnej strany (ďalej len „dotknutá zmluvná strana“) a jej podnikania, najmä k 
akýmkoľvek informáciám obchodnej, výrobnej, prevádzkovej, marketingovej, finančnej, 
majetkovej, organizačnej, personálnej, hospodárskej a/alebo technickej povahy. Tieto 
informácie alebo akékoľvek iné informácie verejne neprístupné a súvisiace s činnosťou 
dotknutej zmluvnej strany, ktoré druhá zmluvná strana získa ústne, písomne alebo v 
akejkoľvek inej forme pri plnení tejto zmluvy alebo v jej súvislosti, sú predmetom 
obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany, alebo ich dotknutá zmluvná strana 
týmto označuje ako dôverné v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného zákonníka (ďalej 
len „dôverné informácie“). 

VII.4.4. Budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, najmä sa zaväzujú s 
dôvernými informáciami zaobchádzať ako s prísne tajnými, tieto dôverné informácie 
bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany 
priamo alebo nepriamo tretej osobe neoznámiť, nesprístupniť, nezverejniť alebo pre 
seba alebo iného nevyužiť. 

VII.4.5. Písomne oznámia dotknutej zmluvnej strane akékoľvek okolnosti, ktoré by 
mohli viesť k vzniku konfliktu záujmov s dotknutou zmluvou stranou. 

VII.4.6. Použijú dôverné informácie iba v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy a 
na dosiahnutie účelu podľa tejto zmluvy. 

VII.4.7. Obmedzia zverenie dôverných informácií iba tým svojim zamestnancom, ktorí 
sú určení na plnenie predmetu tejto zmluvy a u ktorých zabezpečujú dodržiavanie 
dôvernosti týchto informácií a povinností s tým súvisiacich. 

VII.4.8. O každom sprístupnení dôverných informácií tretej strane, v prípadoch 
stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, budú informovať dotknutú 
zmluvnú stranu. 

VII.4.9. V prípade dôverných informácií obsahujúcich osobné údaje podľa §4 zákona č. 
122/2013 v znení neskorších predpisov sa dodávateľ zaväzuje zachovávať mlčanlivosť 
o osobných údajoch v zmysle §22 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov 
v znení neskorších predpisov, povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje aj na každého 
pracovníka dodávateľa v súlade s §21 a 22 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších predpisov. 

VII.5. Pre oblasť podľa bodu VII.3.2 sa zmluvné strany dohodli, že : 

VII.5.1. Prevzatie a následné odovzdanie akýchkoľvek dát resp. podkladov 
objednávateľa zo strany dodávateľa bude realizované po udelení súhlasu písomnou 
alebo emailovou formou. 

VII.5.2. Dodávateľ je oprávnený dáta zákazníka získané počas realizácie predmetu 
plnenia používať výlučne v súlade s účelom za ktorým boli poskytnuté.  

VII.5.3. Dodávateľ nemôže poskytnúť dáta objednávateľa alebo ich časť žiadnej tretej 
osobe ani publikovať dáta alebo jej časť akýmkoľvek verejne dostupným spôsobom bez 
písomného súhlasu zákazníka. 

VII.5.4. Dodávateľ musí vynaložiť primerané úsilie na zabezpečenie dát objednávateľa 
pred stratou, znehodnotením alebo poškodením 

VII.5.5. Dodávateľ prehlasuje, že v prípade dát – osobných údajov bude každý 
pracovník, ktorý pristupuje k týmto osobným údajom, zaradený medzi oprávnené osoby 
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v súlade s §21 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov. 

VII.5.6. Zmluvné strany sa dohodli, že osobné údaje môže dodávateľ spracúvať aj 
prostredníctvom Subdodávateľa, ktorý ich bude spracúvať a zabezpečovať ich ochranu 
na zodpovednosť dodávateľa v súlade s §8 ods. 5 zákona 122/2013. 

VII.6. Pre oblasť podľa bodu VII.3.3 sa zmluvné strany dohodli, že : 

VII.6.1. Zamestnanci dodávateľa v spolupráci s objednávateľom zabezpečia všetky 
potrebné technické náležitosti tak, aby bolo možné bezpečne využívať službu 
vzdialenej správy u objednávateľa, ako na samotnú technickú podporu, tak i pre 
potreby realizácie predmetu plnenia. 

VII.6.2. Za realizáciu vzdialenej správy sa v zásade vytvára jeden účet s privilégiami 
administrátor, ktorý je pridelený oddeleniu technickej podpory dodávateľa a za jeho 
používanie a evidenciu použitia je zodpovedný vedúci oddelenia. 

VII.6.3. Pre potreby projektu je možné vytvoriť ďalšie účty (bez administrátorských 
privilégií) na požiadanie príslušného vedúceho alebo account manažéra dodávateľa na 
základe súhlasu povereného zamestnanca objednávateľa.  

VII.6.4. Počas práce na zariadeniach objednávateľa prostredníctvom vzdialenej správy 
sa dodávateľ zaväzuje dodržiavať všetky zásady ochrany údajov a zariadení 
objednávateľa. Pre potreby spätného dohľadania a monitorovania činností, zabezpečí 
dodávateľ vytvorenie záznamov (log súborov) o použití vzdialenej správy. 

 

VIII. LICENČNÉ PODMIENKY A LICENČNÁ ZMLUVA 

VIII.1. Licenčné podmienky: 

Účastníci tejto zmluvy uzatvárajú zároveň licenčnú zmluvu v súlade s ust. § 40 a nasl. 
Zák. č. 185/2015 Z. z. (Autorský zákon) a ustanoveniami Obch. zák., kde dodávateľ je 
zároveň poskytovateľom licencie a objednávateľ je nadobúdateľom práv z duševného 
vlastníctva k softvéru a databázam. 

Poskytovateľ udeľuje nadobúdateľovi súhlas na použitie autorského diela s názvom CG 

VGIS a CG mobile PTIS pre segment vodného hospodárstva, ktorý bude 
nadobúdateľovi odovzdaný na základe tejto zmluvy. 
Licenčná zmluva podľa článku VIII. a táto zmluva sú zmluvami vzájomne závislými 
podľa ust. § 275 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

VIII.2. Predmet licenčnej zmluvy a licencie: 

Poskytovateľ je autorom aplikačného softvéru firmy CORA GEO, s.r.o. (ďalej len ASW) 
s názvom CG VGIS a CG mobile PTIS a je oprávneným držiteľom licenčného softvéru 
partnerských spoločností (ďalej len LSW). 
Predmetom Licenčnej zmluvy je udelenie súhlasu poskytovateľa na použitie autorského 
diela (počítačových programov a databáz) nadobúdateľovi, a to za podmienok 
uvedených v tejto zmluve.  
Predmetom licencie je prevod práva používať počítačové programy a databázy 
uvedené v čl. II.1. , ktoré majú byť pre potreby nadobúdateľa dodané podľa tejto 
zmluvy. 

VIII.3. Rozsah licencie a odmena poskytovateľa: 
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Poskytovateľ udeľuje nadobúdateľovi súhlas na použitie počítačových programov 
a databáz, ktoré sú definované v  čl. II.1. a nadobúdateľ toto právo prijíma, za 
podmienok uvedených v tejto zmluve.  

Licencia sa poskytuje ako licencia nevýhradná, v rozsahu používania pre 

prevádzkové potreby nadobúdateľa, v súlade s účelom uvedeným v tejto zmluve 

a poskytuje sa na dobu neurčitú. Poskytnutá licencia nezaniká pri zániku niektorej zo 
vzájomne závislých zmlúv v súlade s ust. § 275 ods. 2 Obchodného zákonníka. 
Zmluvné strany sa dohodli, že odplata za licenciu je zahrnutá v cene predmetu zmluvy. 
Poskytovateľ odopiera nadobúdateľovi touto Zmluvou súhlas na udelenie sublicencie 
tretím osobám podľa ust. § 44 ods. 1 Zák. č. 185/2015 Z. z. 
Poskytovateľ odopiera nadobúdateľovi touto Zmluvou súhlas na udelenie licencie 
udelenej touto Zmluvou tretím osobám podľa ust. § 72  Zák. č. 185/2015 Z. z. 
Poskytovateľ prehlasuje, že je oprávnený nakladať s autorskými právami k 
počítačovým programom a databázam podľa tejto Zmluvy a zaväzuje sa 
nadobúdateľovi alebo tretím osobám nahradiť všetku škodu, ktorá by im vznikla v 
prípade nepravdivosti tohto prehlásenia. 

VIII.4. Nakladanie s duševným vlastníctvom poskytovateľa: 

Poskytovateľ nesúhlasí so zmenou počítačového programu a databázy definovaných v  
čl. II.1. tejto Zmluvy do inej podoby, s ich prepracovaním, doplnením, resp. s ich 
čiastočným či úplným použitím v inom programe alebo databáze. 
Objednávateľ môže vytvoriť kópie ASW na archívne účely. Pri nakladaní s predmetom 
Zmluvy je objednávateľ povinný postupovať v súlade so Zák. č. 185/2015 Z.z. Autorský 
zákon v znení neskorších predpisov. 

Nadobúdateľ nesmie: 
 odstrániť z programu žiadne informácie týkajúce sa identifikácie výrobku, 

obmedzenia vlastníckych práv alebo inej informácie, 
 používať LSW a ASW v obchodnej prevádzke alebo na počítačoch zdieľaných 

s tretími subjektmi, požičiavať programy, 
 predávať, prenajímať, odstúpiť alebo iným spôsobom prevádzať programy na 

tretiu stranu bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa, 
 zapríčiniť alebo dovoliť vykonanie technických zmien na LSW a ASW, ich 

demontáž alebo dekompiláciu. 
Nadobúdateľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať všetky zákonné predpisy a opatrenia, 
aby nedošlo k takému rozširovaniu LSW a ASW, ktoré by mohlo poškodiť autorské 
práva poskytovateľa alebo partnerských spoločností pre LSW. LSW a ASW bude 
používaný len na účel, ktorý bol dohodnutý v tejto zmluve. 
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IX. ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

IX.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť je od 1.12.2018. 

IX.2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú s definovaným rozsahom prác do 
30.04.2019. 

IX.3. Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných 
dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán. 

IX.4. Práva a povinnosti účastníkov zmluvy neupravené touto zmluvou sa primerane 
riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a Autorského zákona. 

IX.5. Obsah príloh č.1 až č.3 je predmetom obchodného tajomstva a technologického 
know-how a preto ho nie je možné zverejniť. 

IX.6. Táto zmluva je vypracovaná v 4 (štyroch) vyhotoveniach, z ktorých 2 (dve) si 
ponechá objednávateľ a 2 (dve) Dodávateľ. 

IX.7. Zmluvné strany po prečítaní zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jeho obsahom, je 
prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, a že nebola dojednaná v tiesni ani za inak 
nevýhodných podmienok. 

 
Dátum: 5.12.2018 Dátum: 3.12.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mgr. Tomáš Borovský Ing. Tomáš Habiňák 

konateľ 
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 

konateľ 
Cora Geo, s.r.o. 

 


