
ZMLUVA 0 VYUžÍVANÍ PROJEKTU  

č. 03/353 

Z M L U V N É  S T R A N Y  

1.1 DODÁVATEĽ 

Organizácia: VEMA spol. s r.o. Bratislava 

Spoloč. je zapísaná v Obch.registri Okresného súdu Bratislava I. 

Oddiel: Sro, Vložka 5495/B 

Adresa: Prievozská 14/A, Bratislava 2 

Zastupuje: Ing.Jozef Woska 

ičo: 31355374 

DIČ: 31355374/601 

Bankové spojenie, č.ú.: VÚB Bratislava-Centum 

3604642-112/0200 

1.2 UžíVATEĽ 

Organizácia: MŠ Galaktická 

Adresa: Galaktická 9, 040 12 

Zastupuje: Mgr. Anna Magdošková 
ičo: 35543167 

DIČ: 

Bankové spojenie, č.ú.: 0503365007/5600 

2  P R E D M E T  

2.1 Dodávateľ touto zmluvou poskytuje užívateľovi právo používať (ďalej len použitie) aktuálnej verzie 
programového vybavenia VEMA (ďalej len projekt), ktorá je v zhode s platnou legislatívou, v štruktúre 

uvedenej v prílohe zmluvy za ďalej uvedených podmienok. Súčasťou poskytnutia je súhlas dodávateľa k 

užívaniu projektu užívateľom vo vlastnej organizácii a v organizáciách uvedených v prílohe tejto zmluvy 

spôsobom popísaným v užívateľskej dokumentácii. 

2.2 K projektu bude dodávateľ' vykonávať údržbu. Údržba bude vykonávaná v záväznosti na zmeny a 

nadobudnutia účinnosti celoštátne platných predpisov, prípadne v termínoch dohodnutých s užívateľom. 

3  P O D M I E N K Y  S P O L U P R Á C E  

3.1 DODÁVATEĽ SA ZAVÁZUJE: 

3.1.1 Vyškoliť užívateľa k obsluhe projektu v rozsahu danom dokumentáciou dodávateľa k základnému školeniu, 

ak nebude dohodnuté inak. Cena základného školenia nie je zahrnutá v cene predávaného projektu a 

stanoví s podľa platného cenníka služieb dodávateľa. 

3.1.2 Dodať projekt v overenom a distribučnom tvare v súlade s užívateľskou dokumentáciou. 

3.1.3 Vykonávať údržbu projektu a posielať užívateľovi nové verzie projektu. 

 



3.1.4 K novým verziám projektu, ak bude treba s ohľadom na rozsah úprav, vykonávať školenie. Cena 
školenia 

nie je zahrnutá v cene predávaného projektu a stanoví sa podľa platného cenníka služieb dodávateľa. 

3.1.5 Poskytovať' operatívnu konzultačnú službu a riešiť reklamácie. V prípade, že ide o náročnejšiu 
konzultáciu 

alebo analýzu neoprávnenej reklamácie, je dodávateľ' oprávnený fakturovať' svoje výkony podľa 

platného cenníka dodávateľa. 

3.1.6Poskytovať' užívateľovi služby súvisiace so zavedením projektu a jeho využívaním. Cena služieb nie 
je 

zahrnutá v cene projektu a stanoví sa podľa platného cenníka služieb dodávateľa. 

3.2UŽIVATEĽ SA ZAVÄZUJE: 

3.2.1 Disponovať behom rutinného využívania projektu aspoň jedným pracovníkom, ktorý je zoznámený 
so 

zakúpeným projektom minimálne v rozsahu základného školenia, ktoré dodávateľ' užívateľom 

projektu poskytuje, a školenia k novým verziám projektu. 

3.2.2Riadiť' sa a postupovať pri zavádzaní, školení a využívanie projektu podľa pokynov pracovníkov 

dodávateľa. Používať verziu projektu platnú pre spracovávané obdobie. 
3.2.3Užívať projekt spôsobom uvedeným v užívateľskej dokumentácii dodávateľa. 
3.2.4 Neposkytnúť projekt inému subjektu. 

4 Č A S  P L N E N I A  

4.1 Projekt bude odovzdaný užívateľovi najneskôr do desiatich dní po úhrade ceny projektu. 

5 CENA 

5.1 V ďalej uvedených cenách a poplatkoch nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty. 
5.2 Cena projektu sa stanoví dohodou na 

5100, - Sk slovami päťtisícsto korún 

2 000,-Sk doplatok za WINDOWS. 

5.3Poplatok na údržbu sa hradí každý ďalší rok využívania projektu. Čiastka je splatná 31. 1.2005. Ďalšia 

potom vždy po uplynutí jedného roku. 

Poplatok sa stanoví vo výške 2080, - Sk Náklady dodávateľa na distribúciu nových verzií nie sú 

hradené poplatkom na údržbu. 
5.4Všetky ceny a poplatky môže dodávateľ' upraviť o mieru rastu spotrebiteľských cien za služby v dobe 

splatnosti čiastky tak, ako sú zverejňované štátnym štatistickým úradom. 
5.5 Užívateľ' uhradí peňažné záväzky yyplyvajúce z tejto zmluvy po obdŕžaní faktúry od dodávateľa v 

termíne 

splatnosti uvedenom na faktúre. Pre prípad omeškanie užívateľa s penením peňažných záväzkov 

vyplývajúcich z tejto zmluvy, sa dohoduje úrok z omeškania, ktorý činí 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň 

omeškania. 

6 Z V L A Š TN E  U S T A N OV E N I A  

6.1 Prvá inštalácia nového projektu musí byt' u užívateľa vykonaná autorizovanou firmou, tj. dodávateľom 

alebo firmou ním poverenou. Cena tejto služby nie je zahrnutá v cene projektu a stanoví sa podľa 

platného cenníka služieb dodávateľa. 



6.2 Dodávateľ' je oprávnený v prípade porušenia zmluvy zo strany užívateľa alebo v prípade poškodenia 

autorských práv dodávateľa odstúpiť od tejto zmluvy. Užívateľ v tomto prípade nemôže 
uplatňovať nároky na náhradu škody ani nároky vyplývajúce z bodu 6.3. 

6.3 V prípade zániku dodávateľa bez právneho nástupcu alebo jeho jednostranného odstúpenia od zmluvy sa 

dodávateľ' zaväzuje, že odovzdá užívateľovi zdrojové tvary poslednej verzie projektu. Takto 
odovzdané zdrojové tvary projektu môže užívateľ' použiť' len pre údržbu a inováciu projektu v 
rozsahu použitia vymedzeného touto zmluvou. Zdrojové tvary projektu ani ich časť nie je 
možné využiť v iných projektoch ani k obchodným účelom. 

6.4 V prípade, že užívateľ' potrebuje rozšíriť' resp. zúžiť rozsah využívania projektu uvedený v prílohe tejto 

zmluvy, bude zmluva upravená dodatkom. Pri zvýšení celkového počtu pracovníkov v prílohe tejto 
zmluvy uvedených organizácií, resp. počtu licencií, uhradí užívateľ' jednorazovú čiastku 
stanovenú dohodou a súčasne sa zvýši čiastka na údržbu a inováciu tak, aby zostal zachovaný 
pomer základnej čiastky a čiastky na údržbu. Bod 5.5 tejto zmluvy nie je týmto ustanovením 
dotknutý. 

6.5 Bezplatná reklamácia nemôže byt' uplatňovaná, ak ide o chyby, ktoré boli spôsobené užívateľom alebo 

inou osobou pri využívaní projektu v rozpore s užívateľskou dokumentáciou a pri poskytnutí 
služieb inými osobami než dodávateľom alebo osobou uvedenou v bode 6.7 zmluvy. 

6.6 Dodávateľ' ručí zo zákona č.42812002 Zb. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch, že všetci 

jeho pracovníci zachovajú povinnosť' mlčanlivosti o informáciách, ktoré sa pri penení úloh pre 
užívateľa dozvedia a tieto dáta nebudú sprístupnené iným subjektom alebo využité pre 
dodávateľa. 

6.7 Užívateľ' rokuje pri využívaní projektu prostredníctvom firmy: 

VEMA, spol. s r.o. Bratislava, Prievozská 141A, 821 09 

Bratislava. Dodávate' si vyhradzuje právo stanoviť inú osobu pre 

komunikáciu s užívateľom. 

7Z Á V E R E Č N É  U S T A N O V E N I A  

7.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
7.2 Užívateľ' môže túto zmluvu kedykoľvek písomne vypovedať. Výpovedná lehota je 2 mesiace a začína 

plynúť' od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 
7.3 Dodávate' môže zmluvu písomne vypovedať' s jednoročnou výpovednou lehotou. Výpoveď' začína plynúť' 

od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 
7.4 Zmluva nadobúda účinnosť' dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Je vyhotovená v dvoch 

rovnopisoch; z nich jeden obdrží užívateľ' a jeden dodávateľ'. Zmluva môže byť znamenená len 
písomnými dodatkami po vzájomnej dohode účastníkov. 

7.5Otázky touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

Dátum: 12.01.2004 



D O D  Á V A  T E Ľ  U Ž Í V A T E Ľ  

(PEČIATNA, PODPIS) (PEČOATKA, PODPtS) 

PRILOHA 
č.00/1 k zmluve č. 03/353 

Užívateľ projektov VEMA v rámci tejto zmluvy: 

Organizácia le0 Počet pracovníkov 

MŠ Galaktická 35543167 20 
 

Projekty VEMA budú pod operačným systémom WINDOWS v nasledujúcom rozsahu: KomponentPočet 

pracovníkov - licencií Sieťový režim 

PaM 20 NIE 

Personalistika Vzdelávanie 

Dochádzka 

Sledovanie prítomnosti Systemizácia 

Vedenie osobného účtu Účtovníctvo 

Fakturácia 
Banka 

Pokladňa 

Skladové hospodárstvo Investičný majetok 
Drobný majetok Zákazka 

Partneri 

Finančná analýza Réžia 

Autodoprava 
Servis 

Knižnica 

Dátum: 12.01.2004 


