
Licenčná zmluva č. 33/2016 
uzatvorená podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 

125/2016 Z. z.  

 

1. ZMLUVNÉ STRANY 
 

1.1. Poskytovateľ licencie 
 

 

názov:    Atos IT Solutions and Services s.r.o. 

sídlo:    Dúbravská cesta 4/1714 

    841 04 Bratislava 

IČO:    45 650 276 

DIČ:    2023110661 

v zastúpení   Ing. Emil Fitoš - konateľ 

 

ako právny nástupca spoločnosti Siemens Business Services s.r.o. 

 

a  

 

názov:    AXON PRO, s.r.o. 

sídlo:    Černyševského 26  

    851 01 Bratislava 

IČO:    31 387 811 

DIČ:    2020304440 

v zastúpení   RNDr. Alfréd Zimmermann - konateľ 

 

 

(ďalej spolu len ako „Poskytovateľ licencie“) 

 

1.2. Nadobúdateľ licencie 
 

názov: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky 
pre investície a informatizáciu  

sídlo:    Štefánikova 882/15 
    811 05 Bratislava 
IČO:    50 349 287 
DIČ:    2120287004 
v zastúpení   Mgr. Patrik Krauspe, vedúci úradu 
 

(ďalej len ako „Nadobúdateľ licencie“) 

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 
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1.3. Poskytovateľ licencie a Nadobúdateľ licencie týmto v zmysle § 65 ods. 1 zákona č. 
185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej len „Zákon”) 
uzatvárajú túto Licenčnú zmluvu (ďalej len „Zmluva"). 
 

 

2. Predmet zmluvy 
 

2.1. Poskytovateľ licencie je autorom informačného systému IT monitorovací systém pre 
štrukturálne fondy a Kohézny fond pre programové obdobie na roky 2007 - 2013 
a s ním súvisiacej dokumentácie (ďalej aj „ITMSII“ alebo „dielo“), ktoré boli vytvorené 
na základe zmluvy č. 149/620/2006 zo dňa 3. mája 2006 a všetkých nasledujúcich, 
s ITMSII súvisiacich zmlúv, prípadne ich dodatkov, týkajúcich sa vývoja 
a/alebo údržby ITMSII.  
 

2.2. Poskytovateľ licencie vyhlasuje, že je oprávnený poskytnúť licenciu k ITMSII v súlade 
so Zákonom.  
 

2.3. Predmetom tejto Zmluvy je udelenie výhradného bezodplatného súhlasu na použitie 
ITMSII za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve v rozsahu udelenej výhradnej 
licencie. 
 

2.4. Licencia sa vzťahuje na všetky verzie ITMSII vytvorené na základe prvotnej zmluvy č. 
149/620/2006 zo dňa 3. mája 2006 a všetkých nasledujúcich zmlúv, prípadne 
dodatkov k zmluvám, ktorých predmetom bol vývoj a/alebo údržba ITMSII, t. zn. 
licencia udelená touto Zmluvou sa vzťahuje na ITMSII ako celok a tiež na všetky jeho 
verzie.  

 

 

3. Čas udelenia licencie 
 

3.1. Licencia na ITMSII sa udeľuje na celú dobu trvania majetkových práv Poskytovateľa 
licencie k ITMSII. 

 

 

4. Odmena za udelenie licencie. 
 

4.1. Licencia na ITMSII sa v zmysle §65 ods. 1 Zákona udeľuje bezodplatne. 
 

 

5. Rozsah licencie 
 

5.1. Poskytovateľ licencie udeľuje licenciu na ITMSII Nadobúdateľovi licencie 
v neobmedzenom časovom, teritoriálnom a vecnom rozsahu, t. zn. Nadobúdateľ 
licencie bude oprávnený na všetky známe spôsoby použitia diela ( najmä spôsoby 
uvedené v §19 Zákona ) alebo na akékoľvek iné nakladanie s ITMSII (vrátane 
vykonávania zmien a úprav), ktoré je podľa aktuálneho stavu techniky v čase 
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uzatvorenia tejto Zmluvy možné, a to na ITMSII ako celok i na jeho jednotlivé časti, 
na účel akéhokoľvek využitia podľa vlastného uváženia Prijímateľa licencie. 
 

5.2. Poskytovateľ licencie bezvýhradne a neodvolateľne udeľuje Nadobúdateľovi licencie  
 
(i)  súhlas na postúpenie licencie akejkoľvek tretej osobe a  
(ii)  oprávnenie udeliť akejkoľvek tretej osobe súhlas / sublicenciu na použitie 

ITMSII v rozsahu udelenej licencie. 
 

 

6. Majetkové práva 
 

6.1. Majetkové práva k dielu v rozsahu uvedenom v bode 2.1. Zmluvy v zmysle 
príslušných ustanovení Zákona zostanú za všetkých okolností výlučne autorovi diela, 
t. j. Poskytovateľovi licencie.  
 

6.2. Poskytovateľ licencie je však povinný strpieť použitie diela v rozsahu podľa bodu 5.1.  
a 5.2. tejto Zmluvy. 

 

 

7. Zodpovednosť Poskytovateľa licencie  
 

7.1. Ak si akákoľvek tretia osoba, vrátane zamestnancov Poskytovateľa licencie a/alebo 
jeho subdodávateľ, uplatní akýkoľvek nárok proti Nadobúdateľovi licencie z titulu 
porušenia autorských práv a/alebo práv priemyselného a/alebo iného duševného 
vlastníctva tejto tretej osoby alebo akékoľvek iné nároky v akejkoľvek súvislosti s 
touto Zmluvou, Poskytovateľ sa zaväzuje: 
 

7.1.1. bezodkladne obstarať na svoje vlastné náklady a výdavky od takejto tretej osoby 
súhlas / licenciu na používanie ITMSII tak, aby sa už ďalej neporušovali 
autorské práva a/alebo práva priemyselného a/alebo iného duševného 
vlastníctva tretej osoby; a 

7.1.2. poskytnúť Nadobúdateľovi licencie na svoje náklady akúkoľvek a všetku účinnú 
pomoc v súvislosti s uplatnením vyššie uvedeného nároku tretej osoby; a 

7.1.3. nahradiť Nadobúdateľovi licencie akúkoľvek škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku 
uplatnenia vyššie uvedeného nároku tretej osoby, a to v plnej výške. 
 

7.2. Poskytovateľ licencie nenesie žiadnu zodpovednosť za škody súvisiace s používaním 
diela alebo jeho častí u Nadobúdateľa licencie. Poskytovateľ licencie nebude za 
žiadnych okolností zodpovedný za náhodné, následné, alebo nepriame škody, straty 
akéhokoľvek charakteru vyplývajúce z prerušenia realizácie funkcií a procesov 
Nadobúdateľa licencie, alebo straty, škody alebo poškodenie uchovávaných údajov, 
bez ohľadu na formu udalosti, či už ide o plnenie zmluvy, úmyselný čin, nedbanlivosť, 
porušenie záruky alebo inú udalosť. Výnimku predstavujú záväzky Poskytovateľa 
licencie vyplývajúce z platných a účinných zmlúv, ktorých predmetom je/bude 
poskytovanie servisných služieb pre ITMS II. 
 
 

8. TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVY 
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8.1. Táto Zmluva zaniká len na základe písomnej dohody zmluvných strán. 
 

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

9.1. Právne vzťahy zmluvných strán založené Zmluvou, sa riadia právnym poriadkom 
Slovenskej republiky, a to najmä príslušnými ustanoveniami Zákona, zákona č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky 
zákonník“) a ďalších právnych predpisov. Pre prípady právnych sporov medzi 
zmluvnými stranami, ktoré by sa týkali záväzkových vzťahov vyplývajúcich 
zo Zmluvy, sa zmluvné strany dohodli, že na prejednanie a rozhodnutie takýchto 
sporov sú príslušné súdy Slovenskej republiky. 
 

9.2. Ak táto Zmluva neustanovuje inak, tak akékoľvek oznámenie, žiadosť, požiadavka, 
vzdanie sa práva, súhlas, schválenie alebo akákoľvek iná komunikácia, ktorá sa 
vyžaduje alebo je povolená podľa tejto Zmluvy (ďalej len “Oznámenie”), bude 
urobená v písomnej forme v slovenskom jazyku a bude sa považovať za doručenú, 
ak bude doručená osobne alebo poštovou doporučenou listovou zásielkou 
s doručenkou a poštovným vopred uhradeným príslušným odosielateľom na adresu 
danej zmluvnej strany uvedenú v článku 1. tejto Zmluvy alebo na takú inú adresu, 
ktorá bude v súlade s týmto bodom Zmluvy oznámená zmluvnej strane písomne 
najmenej 5 (päť) pracovných dní vopred. V prípade neúspešného doručenia 
Oznámenia doporučenou listovou zásielkou sa 3. (tretí) deň uloženia zásielky na 
pošte bude považovať za deň riadneho doručenia. Akékoľvek Oznámenie podľa tejto 
Zmluvy bude považované za riadne doručené aj vtedy, ak adresát odmietne prevziať 
takéto Oznámenie. Za deň doručenia sa bude považovať deň, kedy adresát odmietol 
Oznámenie prevziať. 
 

9.3. Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy je možné vykonať výlučne na základe písomnej 
dohody zmluvných strán formou písomných očíslovaných dodatkov podpísaných 
obidvomi zmluvnými stranami.  
 

9.4. Ak sa zistí, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné alebo neúčinné, 
neplatnosť alebo neúčinnosť ustanovenia nebude mať za následok neplatnosť alebo 
neúčinnosť ďalších ustanovení Zmluvy, ani samotnej Zmluvy. Zmluvné strany sa 
zaväzujú, že neplatné alebo neúčinné ustanovenie bez zbytočného odkladu 
nahradia tak, aby bol v čo najväčšom možnom rozsahu dosiahnutý účel, ktorý v čase 
uzavretia tejto Zmluvy sledovali neplatným alebo neúčinným ustanovením. Obdobne 
budú Zmluvné strany postupovať aj v prípade, ak sa zistí, že niektoré z ustanovení 
tejto Zmluvy je nevykonateľné. 

 
9.5. Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, pričom 4 rovnopisy obdrží Nadobúdateľ 

licencie a 2 rovnopisy obdrží Poskytovateľ licencie. 
  

9.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 
v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 
 

9.7. Zmluvné strany svojimi podpismi na Zmluve potvrdzujú, že sa so všetkými 
ustanoveniami Zmluvy riadne oboznámili, tieto sú im jasné a zrozumiteľné, pričom 
vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu upraviť vzájomné vzťahy dohodnutým 
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spôsobom zbavenú akýchkoľvek omylov, zmluvná voľnosť zmluvných strán nie je 
žiadnym spôsobom obmedzená a Zmluva nie je uzavretá v tiesni a ani za nápadne 
nevýhodných podmienok. 

 
 

V Bratislave, dňa ................................. 
 

 

 

___________________ 

Ing. Emil Fitoš 

konateľ Atos IT Solutions and Services s.r.o. 

 

 

 

___________________ 

RNDr. Alfréd Zimmermann  

konateľ AXON PRO, s.r.o. 

 

 

 

V Bratislave, dňa ................................. 
 

 

 

___________________ 

Mgr. Patrik Krauspe 
vedúci Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 

 


