LICENČNÁ ZMLUVA č. 20190056
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov v spojení s ust. § 65 a nasl. zák. č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení
neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami
Nadobúdateľ:

Mestská časť Bratislava-Rača
so sídlom: Kubačova 21, 831 06 Bratislava
V zast.: Mgr. Michal Drotován
IČO: 00304 557
DIČ:2020879212
Č. účtu: SK75 0200 0000 0000 0042 1032
Bankové spojenie: VÚB a. s.
/ďalej len "nadobúdateľ"/

Poskytovatel':

PERRY SOFT s.r.o.
Šafárikovo námestie 79/7
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
IČO: 51 682 265
DIČ: 2120772676
Č. účtu:
Bankové spojenie:

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I č.
128632/B
/ďalej len "poskytovatel"'/

Článok I
1.
použitie

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je odplatné zhotovenie, úprava, správa a udelenie súhlasu na
mobilnej

aplikácie

„SOM"

(ďalej

len

„aplikácia")

poskytovateľom

v

prospech

nadobúdateľa podľa špecifických požiadaviek nadobúdateľa.
2.

Poskytovatel' sa zaväzuje vypracovať a sprístupniť nadobúdateľovi aplikáciu podľa

špecifikácií uvedených v tejto zmluve, na základe požiadaviek nadobúdateľa (ďalej iba „vývoj
aplikácie"). Aplikácia bude mať nasledovné špecifikácie a funkcionality:
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a) Modul Aktuality
Aktuálne informácie o dianí v meste. Všetky správy sa čerpajú z web stránky nadobúdateľa.
Aktuality budú rozdelené na 2 čati RAČA a BRATISLAVA. Pri každom pridaní nového článku na
web sa automaticky odošle notifikácia užívateľom do aplikácie s upozornením nového článku,
ktorý pribudol v aplikácii.
b) Modul Správy z úradu
Zástupca úradu pridáva jedinečný obsah, správy, texty či videá pre občanov. Personifikované
správy, ktoré sa vytvárajú v unikátnom a responzívnom admin rozhraní, ktoré je súčasťou
aplikácie. Pri každom vytvorení nového článku je možné článku priradiť kategóriu notifikácie.
Pri každom odoslaní novej správy sa automaticky odošle notifikačná správa o pribudnutí
správy do aplikácie
c) Notifikácie ( Centrum notifikácií)
Centrum notifikácií je priestor kde si každý užívateľ aplikácie vie nastaviť kategórie notifikácií,
ktoré bude dostávať. Pre odoberanie konkrétnych správ. Cez notifikácie vie nadobúdateľ
posielať správy užívateľom aplikácie priamo do mobilných zariadení užívateľov.
Kategóriami

notifikácií

sa

rozumejú

nastaviteľné

kategórie

pre

užívateľa

pre

odoberanie

konkrétnych správ, ktoré ho zaujímajú alebo sa ho týkajú. Kategórie sa vytvárajú v admin
rozhraní.
d) Modul Račiansky Výber
Mestské noviny v čitateľnej online podobe, kedykoľvek a kdekoľvek v PDF podobe.
Noviny sa sťahujú automaticky do aplikácie hneď po pridaní na web stránku mesta.
e) Modul Dôležité kontakty
Všetky zmluvnými stranami dohodnuté otváracie hodiny, adresy, kontakty a telefónne čísla na
jednom mieste, sú uložené v aplikácií. Povinnosťou nadobúdateľa je dodať poskytovatelovi
kompletný zoznam kontaktov, ktorý si želá v aplikácii zobrazovať. Modul je rozdelený na Úrad,
Občiansky servis, Dôležité kontakty.
Modul Susedská burza

f)

Lokálna inzercia pre každého užívateľa aplikácie s možnosťou inzercie bez registrácie. V admin
rozhraní

aplikácie

je

možná

dodatočná

úprava

každého

inzerátu.

Platnosť

jednotlivého

inzerátu je 30 dní.
g) Modul Verejná doprava
Aplikácia všetkých spojov vrámci mesta v podobe html, pdf, alebo pomocou integrácie
miestnej prepravnej spoločnosti.
h) Modul Napíšte nám
Modul funguje na princípe možnosti napísania emailu smerom na úrad alebo starostu, s
možnostou

pridania

fotografie.

E-mail,

na

ktorý

majú

prichádzať

správy:

alebo na inú mailovú adresu oznámenú nadobúdateľom.
3.

Vývoj aplikácie zahŕňa nasledovné činnosti:
a) prispôsobenie vzhľadu a grafiky aplikácie,
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b) naprogramovanie aplikácie,
c) vytvorenie admin panelu pre správu aplikácie,
d) testovanie aplikácie,
e) uvedenie aplikácie na trh ( ios / android ).
4.

Za podmienok tejto zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje poskytovať aj priebežnú správu

a úpravy aplikácie počas účinnosti tejto zmluvy (ďalej iba „mesačná správa") Mesačná správa
zahŕňa:
a) licenciu podľa ods. 5 tohto článku zmluvy,
b) správu aplikácie (udržiavanie, debugovanie a hosting),
c) aktualizácie,
d) zlepšovanie funkcionality dohodnutých špecifikácií.
5.

Poskytovateľ touto zmluvou udeľuje nadobúdateľovi súhlas na použitie aplikácie v

rozsahu
a) vecne

obmedzenom

na

potreby

poskytovania

mobilného

informačného

kanála

mestskej časti Bratislava - Rača,
b) časovo obmedzenom po dobu účinnosti tejto zmluvy,
c) územne neobmedzenom za podmienky zachovania určenia podľa písm. a),
d) bez obmedzenia typu a počtu nosičov a koncových užívateľov aplikácie,
e) výhradnej licencie vrátane oprávnenia poskytnúť súhlas na bezodplatné použitie
aplikácie koncovým užívateľom.
6.

Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi za služby podľa tohto článku zmluvy

dohodnutú cenu a riadne aplikáciu prevziať.
7.

Poskytovateľ

sa

zaväzuje

umožniť

nadobúdateľovi

prístup

k

štatistickým

reportom

o používaní aplikácie pre zariadenia android a ios z z AppStore/GooglePlayStore. Štatistický
report obsahuje najmä: Počet inštalácií v aktívnych zariadeniach, Inštalácie podľa zariadenia,
Odinštalovania

podľa

zariadenia,

Odinštalovania

podľa

používateľa,

Inovácie

podľa

Inštalácie

zariadenia,

Aktualizácie,

Inštalácie

podľa

Odinštalovania,

používateľa,

Počet

inštalácií

používateľmi (krajiny s najvyššími počtami), Hodnotenia, Spustenia podľa zariadenia, Udalosti
spustenia a ostatné údaje o používaní aplikácie z AppStore/GooglePlayStore. Slovné spojenia
podľa predchádzajúcej vety majú význam, ktorý je uvedený v ich definícií na GooglePlayStore.

Článok II
1.

Cena za poskytovanie aplikácie

Na základe dohody zmluvných strán zaplatí nadobúdateľ na účet poskytovateľa za

poskytovanie aplikácie
a) sumu 1 200,- eur ako jednorazový poplatok za vývoj aplikácie,
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b) sumu 350,- eur za každý mesiac užívania aplikácie počnúc dňom odovzdania
aplikácie podľa čl. III tejto zmluvy ako poplatok za mesačnú správu.
2.

V sumách podľa predchádzajúceho odseku sú zahrnuté náklady na vykonanie prác

vývoja aplikácie a mesačnej správy. Zmena základných špecifikácií alebo funkcionalít aplikácie
je možná na základe osobitnej dohody strán.
3.

Platby podľa ods. 1 tohto článku zmluvy poskytovateľ uplatňuje u nadobúdateľa na

základe vystavenej faktúry. Splatnosť faktúry je 15 dní odo dňa jej doručenia. Uvedené sumy
sú sumy bez DPH. V prípade, že sa poskytovateľ počas účinnosti zmluvy stane platcom DPH, je
suma 350,- eur dohodnutá ako suma konečna vrátane DPH
4.

Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru
a) na jednorazovú platbu podľa ods. 1 písm. a) tohto článku zmluvy po nadobudnutí
účinnosti tejto zmluvy;
b) na pravidelnú mesačnú platbu podľa ods. 1 písm. b) tohto článku zmluvy každý
kalendárny mesiac počnúc dňom odovzdania aplikácie podľa čl. III tejto zmluvy.

5.

Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania jej sumy na účet poskytovateľa.

6.

Faktúra musí spĺňať náležitosti osobitných právnych predpisov, najmä zák. č. 222/2004

Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení nesk. predpisov. Faktúra poskytovateľa musí obsahovať
najmä:

7.

označenie faktúry a jej číslo,
názov a sídlo nadobúdateľa a poskytovateľa,
deň vystavenia a deň jej odoslania,
názov banky a číslo účtu, na ktorý má byť platba realizovaná
špecifikáciu predmetu fakturácie
ceny za jednotlivé položky bez DPH
náležitosti DPH
celkovú cenu za splnenú časť predmetu zmluvy
číslo zmluvy nadobúdateľa

Ak zmluvné strany neurčia inak, poskytovateľ doručuje faktúru elektronicky formou e-

mailu zodpovednému pracovníkovi nadobúdateľa alebo do podateľne nadobúdateľa.
8.

Nadobúdateľ je oprávnený vrátiť poskytovateľovi bez zaplatenia na opravu faktúru,

ktorá neobsahuje všetky náležitosti.

Článok III
1.

Čas plnenia a odovzdanie aplikácie

Poskytovateľ poskytne aplikáciu za podmienok dojednaných v tejto zmluve do troch

mesiacov odo dňa podpísania tejto zmluvy. Tento termín je možné predĺžiť len na základe
vzájomnej písomnej dohody zmluvných strán.
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2.

Aplikácia bude odovzdaná po uvedení na trh (ios, android) to znamená že obyvateľ

obce/mesta

bude

môcť

zo

AppStore/GooglePlayStore

a

svojho
bude

mobilného

si

môcť

zariadenia

zdarma

navštíviť

aplikáciu

internetový

SOM

stiahnuť

obchod

do

svojho

mobilného zariadenia. Následne po uvedení aplikácie na trh ios/android, nadobúdateľ obdrží
od poskytovateľa USB nosič. Na USB nosiči budú nahraté súbory potrebné na správu
a prezentáciu aplikácie a to sú: manuál na obsluhovanie admin prostredia aplikácie, grafická
identita aplikácie, graficky spracované bannery na propagáciu aplikácie v obci/meste.
3.

O odovzdaní a prevzatí aplikácie zmluvné strany spíšu protokol, čím je povinnosť

poskytovateľa odovzdať aplikáciu zavŕšená. Oprávnenou osobou nadobúdateľa na prevzatie
aplikácie

(t.j.

plne

funkčnej

mobilnej

aplikácie)

a

podpísanie

preberacieho

protokolu

je

starosta mesta/obce podľa tejto zmluvy alebo osoba ním poverená. Preberací protokol bude
podpísaný aj oprávneným zástupcom poskytovateľa, ktorým je Miloš Kohout.

Článok IV
1.

Osobitné povinnosti zmluvných strán

Poskytovateľ

vykoná

činnosti

spojené

zhotovením,

sfunkčnením

a

udržiavaním

vo

funkčnom stave aplikácie podľa tejto zmluvy na svoje náklady, pričom sa zaväzuje rešpektovať
technické predpisy a povinnosti podľa osobitných právnych predpisov.
2.

Poskytovateľ zodpovedá za to, že poskytnuté služby budú realizované v najvyššej

dostupnej kvalite a s odbornou starostlivosťou.
3.

Zmluvné

informáciami

o

strany

sa

prostredí,

vzájomne
know-how,

zaväzujú

nakladať

procesoch

a

pod.

so

získanými

druhej

dokumentmi,

zmluvnej

strany

ako

s obchodným tajomstvom v súlade s § 17 Obchodného zákonníka, a to ako počas trvania
zmluvy, tak aj po jej zániku.
4.
služby

Poskytovateľ
alebo

sa

spojené

zaväzuje
s

nepropagovať

poskytovateľom

prostredníctvom

a

tretími

aplikácie

stranami.

žiadne

produkty,

Poskytovateľ

udeľuje

nadobúdateľovi časovo neobmedzený súhlas na propagáciu podujatí, činnosti a podobných
akcií nadobúdateľa.
5.

Nadobúdateľ sa zaväzuje počas celého trvania účinnosti zmluvy a osobitne vo fáze

vývoja aplikácie poskytovať poskytovateľovi plnú súčinnosť pri realizácii projektu, čo zahŕňa
najmä poskytnutie loga, prístup na web stránku nadobúdateľa, spolupráca web developera
nadobúdateľa a pod.
6.

Nadobúdateľ

sa

zaväzuje

upovedomiť

poskytovateľa

o

prípadnej

zmene

webu

nadobúdateľa, a to aspoň mesiac pred jej uskutočnením.

Článok V
1.

Poskytovateľ

Zodpovednosť za vady
zodpovedá

za

to,

že

aplikácia

je

vytvorená

v

súlade

s

normami

vzťahujúcimi sa na predmet plnenia, v súlade s dohodnutými zmluvnými podmienkami, a že si
zachová funkčnosť po dobu trvania účinnosti tejto zmluvy.
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Zodpovednosť

2.

poskytovateľa

sa

nevzťahuje

na

vady

funkčnosti

spočívajúce

v nedostatkoch mimo rámca jeho plnenia podľa tejto zmluvy (hardvérové chyby tretích strán,
nefunkčnost' zdrojových údajov poskytovaných tretími stranami a pod.).
Poskytovateľ

3.

nezodpovedá

za

správnosť

a

úplnosť

údajov

sprostredkovaných

prostredníctvom aplikácie od tretích strán.
Poskytovateľ sa zaväzuje vady aplikácie, za ktoré zodpovedá odstrániť v primeranej

4.

lehote. Nadobúdateľ sa zaväzuje prípadnú reklamáciu vady aplikácie uplatniť bezodkladne po
jej

zistení.

Servisným

telefónnym

číslom,

kde

môže

nadobúdateľ,

prípadne

zástupca

nadobúdateľa v prípade potreby údržby aplikácie kontaktovať poskytovateľa je:
+ 421 910 910 120. Servisné telefónne číslo sa poskytovateľ zaväzuje prevádzkovať v každý
pracovný deň od 9:00 do 18:00, mimo uvedeného času bude nadobúdateľ kontaktovať
poskytovateľa iba ak vec neznesie odklad.

Článok VI

Trvanie a zánik zmluvy

1.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2019.

2.

Záväzky z tejto zmluvy zanikajú uplynutím obdobia uvedeného v čl. IV. ods. 1, ak z ich

povahy nevyplýva niečo iné.
3.

Za podstatné porušenie zmluvy oprávňujúce poskytovateľa odstúpiť od zmluvy strany

vyhlasujú porušenie povinnosti nadobúdateľa poskytnúť súčinnosť podľa čl. IV ods. 5 tejto
zmluvy, ktorá znemožňuje realizáciu predmetu plnenia.

Článok VII
1.

Pokiaľ

Doručovanie
táto

Zmluva

nestanovuje

inak,

všetky

podstatné

oznámenia

a

iná

korešpondencia podľa tejto Zmluvy musia byť vyhotovené v písomnej forme a budú sa
považovať za riadne doručené ktorejkoľvek Zmluvnej strane, keď sa doručia (i) osobne, alebo
zašlú (ii) doporučenou poštou alebo (iii) kuriérskou službou alebo (iv) elektronickou poštou (emailom) na kontaktné údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy alebo v tomto článku Zmluvy.
2.

Všetky úkony urobené písomne sú účinné okamihom ich doručenia Zmluvnej strane,

ktorej sú adresované. Písomnosť sa bude považovať za doručenú aj vtedy, ak nebude prevzatá
Zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná, a to dňom, kedy bola uložená na pošte po
neúspešnom pokuse pošty o doručenie písomnosti určenej Zmluvnej strane ako adresátovi.
Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie tejto Zmluvy, zásielka sa považuje za doručenú dňom
odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, pričom vykonanie pokusu o doručenie písomnej
zásielky sa preukáže vyhlásením kuriéra, alebo, v prípade doporučenej zásielky, dňom udaným
poštou na návratke.
3.

Zmluvné strany si budú všetky informačné povinnosti plniť elektronicky na nasledovné

adresy:
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Mestská časť Bratislava - Rača
Kontaktná osoba:

Mgr. Monika Burdová, prednosta miestneho úradu

Email:
Tel. č.:
PERRY SOFT s.r.o.
Kontaktná osoba:

Miloš Kohout

Email:
Tel. č.:
alebo na iné adresy, ktoré si navzájom oznámia.

Článok VIII
1.

Záverečné ustanovenia

Táto zmluva môže byť zmenená len vo forme písomných dodatkov, podpísaných

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2.

Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené

ustanovenia Obchodného zákonníka.
3.

Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 obdrží poskytovateľ a 2 obdrží

nadobúdateľ.
4.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť

dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle nadobúdateľa v zmysle § 47a
ods. 1 Občianskeho zákonníka.
5.

Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili dobrovoľne, bez nátlaku, ako aj že

si ju prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Nadobúdateľ

Poskytovateľ

V Bratislave, dňa 13.6.2019

V Bratislave, dňa 13.6.2019

Mgr. Michal Drotován
starosta

Miloš Kohout
PERRY SOFT s.r.o.
konateľ
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PERRY SOFT s.r.o.
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