
Z M L U V A (S Ú HLA S) N A P O U ŽIT I E S V M 5 O
Č. 1 1 O/1 1 O4 1 8 - A G

Kupujúci:
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2, 911 50 Trenčín, SR
IČO: 31118259
DIČ: 2021376368
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č.ú.: 7000276914/8180
Štatutárny zástupca: Prof. Ing. Ivan KNEPPO, DrSc. - rektor
Zodpovedný zástupca: Ing. Tomáš HANULíK

a
Predávaj úci:
ArcGEO Information Systems spol. s r.o.
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, SR
IČO: 31 354882
IČ DPH: SK2020317761
Bankové spojenie: VÚB a.s., Bratislava-Ružinov
Č. ú.: 936 141-062/0200
Štatutárny zástupca: Ing. arch. Adolf PRIESOL - riaditel'
Zodpovedný zástupca: Ing. Peter NEMEC

uzatvárajú v súlade so zákonom Č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii, vyhláškou ÚGKK
SR Č. 178/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o geodézii a kartografii ako aj so zákonem
Č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský
zákon) túto zmluvu:

ČI.l
Predmet zmluvy

1. Predávajúci poskytne kupujúcemu údaje zo spojitej vektorovej (digitálnej) mapy (ďalej len
"SVM 50") v rastrovej alebo vektorovej forme v nasledovnom rozsahu:

Pol. Produkt Plocha územia
ŠR / km2
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01 Digitálna rastrová mapa N
. , . '.. ,,'" ",:,>"., • • .... .i.Digitálnq.v.ektorov~njap~.JSVM QO·- \C;ej(tor)' f·,.,.

,
"

02 Hranice územno-správnych jednotiek N
03 Sídla a iednotlivé objekty N

04 Pozemné komunikácie N
05 Železnice N
06 Vodstvo N

07 Lesy N

08 Vvškooís N

09 Popis N
10 SVM 50 - vektor (položka 02-09) 15.089

2. Predávajúci poskytne kupujúcemu SVM 50 na magnetických médiách (diskety, CD)
v nasledovných formátoch:
a/ Digitálna rastrová mapa: formát TIFF
b/ Digitálna vektorová mapa: formát ArcView Shapefile, RLC (položka 09 - Popis)
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3. Predávajúci poskytne kupujúcemu SVM 50 v súradnicovom systéme S-JTSK.

ČI. II
Účel použitia SVM 50

1. Kupujúci použije SVM 50 len pre vlastnú potrebu a to v rozsahu 1 inštalácie (licencie)
za účelom využívania SVM 50 v geografických informačných systémoch.

2. Kupujúci je zároveň oprávnený použiť SVM 50 na vytvorenie a tlač maximálne 1.000 ks
nového mapového (kartografického) diela.

3. V prípade vytvorenie a tlače nového mapového (kartografického) diela v zmysle ods. 2 je
kupujúci povinný v termíne najneskór do 14 dní od jeho dokončenia oznámiť predávajúcemu
názov nového mapového (kartografického) diela a termín jeho vydania.

ČI. III
Podmienky použitia SVM 50

1. SVM 50 sa poskytuje výhradne na účel uvedený v čI. \I tejto zmluvy.

2. Každé d'al'šie použitie SVM 50 je podmienené uzavretím dodatku k tejto zmluve alebo
uzavretím novej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

3. Kupujúci sa zavazuje, že:
al každý výtlačok ako výsledok použitia predmetu zmluvy bude obsahovať doložku "SVM 50
© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky .... 1)" a číslo uvedené v záhlaví
tejto zmluvy,
bl odovzdá v zmysle § 12, ods. 1, pís. e zákona Č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii
bezplatne a na svoj náklad dva výtlačky vytvoreného mapového (kartografického) diela
vanalógovej forme a jeden exemplár vytvoreného mapového (kartografického) diela
v digitálnej forme osobitnému archívu zriadenému Úradom geodézie, kartografie a katastra
SR (GKÚ Bratislava, Ústredný archív geodézie a kartografie, Chlumeckého 4, 827 45
Bratislava) na archívne účely do 30 dní od jeho dokončenia,
cI zamedzí použitiu SVM 50 tretími osobami.

4. Predávajúci sa zavazuje, že po dobu jedného roku od podpísania tejto zmluvy poskytne
kupujúcemu bezplatne na základe jeho vyžiadania aktualizovanú verziu SVM 50 v rozsahu
podl'a predmetu zmluvy.

ČI. IV
Termín a miesto plnenia

1. Za dátum splnenia predmetu zmluvy sa považuje dátum odovzdania predmetu zmluvy
kupujúcemu.

ČI. V
Cena a platobné podmienky

1. Cena za realizáciu predmetu zmluvy vo výške 5.763,67 EUR, slovom paťtistcsedemsto-
šesťdesiattri eur a šesťdesiatsedem centov bude predávajúcemu uhradená spoločnosťou
DATALAN, a.s., 160: 35810734.

2. Cena dohodnutá v ods. 1 je stanovená bez dane z pridanej hodnoty. Výška dane
z pridanej hodnoty bude k dohodnutej cene stanovená v zmysle platných predpisov
a nariadení.

Či. VI
Vlastnícke a užívacie práva

1. Kupujúci nadobúda právo užívania predmetu zmluvy po prevzatí predmetu zmluvy podl'a
čI. IV tejto zmluvy a po úhrade faktúrovanej ceny za realizáciu predmetu zmluvy podl'a čI. V
tejto zmluvy.
2. Vlastníctvo autorských práv k predmetu zmluvy (SVM 50) zostáva v ÚGKK SR (Úrad
geodézie kartografie a katastra Slovenskej republiky) a ArcSlovakia (ArcSlovakia spol s r.o.).
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3. Predávajúci je oprávnený u kupujúceho vykonávat' fyzické kontroly dodržiavania
vlastníckych a užívatel'ských práv k predmetu zmluvy, ako aj predmetu, účelu a podmienok
použitia SVM 50 v zmysle tejto zmluvy s tým, že kupujúci je povinný poskytnút'
predávajúcemu požadovanú súčinnost'. Oprávnenie kontroly prináleží aj vlastníkom
autorských práv k predmetu zmluvy - spoločného diela SVM 50 v zmysle ods. 2.

ČI. VII
Zmluvné pokuty

1. V prípade porušenia alebo nedodržania dohodnutých podmienok v čI. II tejto zmluvy zo
strany kupujúceho, hlavne čo sa týka počtu používaných inštalácií (Iicencií) a množstva
výtlačkov nového mapového (kartografického) diela má predávajúci právo uložit' kupujúcemu
pokutu vo výške 100% z ceny za realizáciu predmetu zmluvy. Uvedená zmluvná pokuta sa
aplikuje aj v prípade porušenia ustanovenia čI. III, ods. 3, písmo ci a čI. VI, ods. 3 tejto
zmluvy.

2. Zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, vakej
výške vznikne druhej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú je možno vymáhat' samostatne.

ČI. VIII
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvu možno menit' len písomnými dodatkami.

2. Zmluva nadobúda platnost' a účinnost' dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

3. Zmluva je vyhotovená dvojmo. Každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie zmluvy.

V Bratislave, dňa '\

Za kupujúceho: ,,>,(201 \\\ ,

'\~,\
Prof. Ing. Ivan KNEPPO, Drsc'"
rektor \

V Bratislave, dňa I·E ~ 1-, 7 j

Za predáv~7úceho:

! ~í (
\r~" \ r

Ing.arch. Adolf PRIESOL
konatel'

, .cianska univer-
;:,dn DulX:ek? ",-,'

~lud6I'1ts'
- . 1 50 Tren,

intorrn.sríor.
S\'S':('fJ1~,

Trenčianska univerzita
Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Študentská 2
911 50 Trenčín ®

. . . , . . . . . . , , , , .. 1
ArcGEO trdormsiior, 5Y'r~m\ s. r. o.
B/"goevova 9, 851 O~ Bratis/,lVa, 51!

Prevetirk s:
«utusovova 13, 831 03 Brati~/dVrl, SR

1) údaj o roku vydania SVM 50 v digitálnej forme
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