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                                                                                                                               Číslo PPA: 42/2021/160 

 

Udelenie licencie k ITMS2014+ 

(ďalej len „Licenčná zmluva“) 

Atos IT Solutions and Services s.r.o. 
 
sídlo:    Pribinova 19/7828,  

811 09 Bratislava 
IČO:    45 650 276 
v mene ktorej koná:  Ing. Pavel Struhárik, konateľ 
(ďalej len „ATOS“) 

Pôdohospodárska platobná agentúra 
 
sídlo:    Hraničná 12,  

815 26 Bratislava  
IČO:    30 794 323 
v mene ktorej koná:  Mgr. Jozef Kiss, MA., generálny riaditeľ 
(ďalej len „PPA“) 

a 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 
 
sídlo:    Štefánikova 15,  

811 05 Bratislava  
IČO:    50 349 287 
v mene ktorej koná:  Mgr. art. Veronika Remišová M. A., ArtD. 

ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 
(ďalej len „MIRRI SR“) 

(ATOS, PPA a MIRRI SR spolu ďalej len „strany“) 

sa v nadväznosti na ustanovenia Zmluvy o udelení sublicencie k počítačovému programu ITMS2014+ číslo 443/2019 zo dňa 
21. júna 2019 uzatvorenej medzi MIRRI SR (pôvodne Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície 
a informatizáciu) a PPA (ďalej len „Sublicenčná zmluva“) a Zmluvy o službách technickej podpory a údržby a službách 
aplikačného rozvoja pre Iné druhy dotačných schém č. 17/2020/110 zo dňa 30. júna 2020 uzatvorenej medzi PPA a ATOS 
(ďalej len „Servisná zmluva“) dohodli na udelení licencie zo strany ATOS nižšie uvedeným spôsobom:  

1. Predmetom udelenia licencie podľa tejto Licenčnej zmluvy sú všetky plnenia vykonané zo strany ATOS na základe 
záväznej objednávky č. 30/2021/200 zo dňa 16.06.2021 podľa Servisnej zmluvy, predstavujúce autorské diela podľa zákona 
č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, ktoré súvisia s implementáciou  a administráciou žiadostí o 
poskytnutie dotácie štátnej pomoci a minimálnej pomoci v rámci § 12 zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a 
dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení 
neskorších predpisov, ktoré boli zo strany MIRRI SR schválené na nasadenie do produkčnej prevádzky ITMS2014+ 
a zahŕňajú najmä: 

• vytvorenie funkcionality na vyhlasovanie výziev pre predkladanie a spracovanie žiadosti pre poskytovanie štátnej 
pomoci – dotácia na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat (SPK) podľa Výnosu MPaRV SR č. 
660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom 
hospodárstve (míľnik 1 do 31/08/2021). 



   

 
(ďalej len „predmet licencie“). 

2. Účelom tejto Licenčnej zmluvy je spresnenie licencie udelenej MIRRI SR podľa ustanovení čl. 10 Servisnej zmluvy, s ktorou 
MIRRI SR prejavilo súhlas ako so zmluvou uzavretou v prospech tretej osoby podľa ustanovení § 50 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a na základe ktorej je MIRRI SR oprávnené používať predmet licencie, a to 
v nadväznosti na ustanovenie čl. IV. ods. 5 Sublicenčnej zmluvy. 

3. K nasadeniu predmetu licencie do produkčnej prevádzky ITMS2014+ došlo po schválení MIRRI SR zo dňa 13.08.2021. 

4. ATOS udeľuje MIRRI SR výhradnú, teritoriálne neobmedzenú, bezodplatnú, časovo obmedzenú (do doby trvania 
autorských práv k autorským dielam podľa Servisnej zmluvy) licenciu, t. j. súhlas na všetky známe použitia predmetu 
licencie a akéhokoľvek iného nakladania s ním (vrátane vykonávania zmien a úprav) (ďalej len „licencia“), s čím PPA 
výslovne súhlasí.  
 
5. ATOS zároveň bezvýhradne a neodvolateľne udeľuje MIRRI SR súhlas na postúpenie licencie akejkoľvek tretej osobe 
a oprávnenie udeliť akejkoľvek tretej osobe súhlas / sublicenciu na použitie diela v rozsahu udelenej licencie. 
 
6. Táto Licenčná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
 
7. Táto Licenčná zmluva je vyhotovená v ôsmich (8) rovnopisoch, pričom štyri (4) vyhotovenia dostane MIRRI SR, dve (2) 
vyhotovenia dostane PPA a dve (2) vyhotovenia dostane ATOS. 
 

 

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

 
 

............................................................................ 
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 
Mgr. art. Veronika Remišová M. A., ArtD., ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky  

 

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

 
 

............................................................................ 
Pôdohospodárska platobná agentúra 
Mgr. Jozef Kiss, MA., generálny riaditeľ 

 

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

 
 

............................................................................ 
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 
Ing. Pavel Struhárik, konateľ 


