LICENČNÁ ZMLUVA
uzatvorená podľa ust. § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským
právom
medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Zhotoviteľ a poskytovateľ licencie: Bonbon apps s.r.o.
sídlo:
Jankolova 4, 851 04, Bratislava
IČO:
46 620 877
zápis:
obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo
80759/B
DIČ/IČ DPH:
SK 2023500633
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zastúpený:
Bc. Michal Tomčík
tel.:
0905 748 261
e-mail:
info@bonbonapps.com
(ďalej len „poskytovateľ“)
a
Nadobúdateľ :
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Registrácia:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČ DPH:
Zast. :

Bratislavská organizácia cestovného ruchu
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
42 259 088
20 233 99455
Registrovaná na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
SR, č. registrácie: 28351/2011/SCR

nie je platcom DPH
MUDr. František Stano, predseda predstavenstva
PhDr. Katarína Lettrichová, podpredsedníčka predstavenstva

(ďalej len „nadobúdateľ“)
Vyššie uvedené zmluvné strany, Bonbon apps s.r.o. (ďalej len "poskytovateľ") na strane jednej
a Bratislavská organizácia cestovného ruchu (ďalej len "nadobúdateľ") na strane druhej sa dohodli na
uzatvorení licenčnej zmluvy podľa ust. § 40 a nasl. Autorského zákona za nasledovných podmienok:

Článok I
Predmet zmluvy
1) Poskytovateľ vyhlasuje, že je výlučným nositeľom majetkových práv k softwarovému riešeniu pre
mobilnú aplikáciu iOS 6,7 a Android 2.4 - 4.3 vrátane počítačového programu mApps vo verzii 2.0 (ďalej
len "dielo").
2) Poskytovateľ udeľuje touto zmluvou nadobúdateľovi súhlas na použitie diela za podmienok
dohodnutých v tejto zmluve.
3) Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi licenčnú odmenu za udelenie licencie.
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Článok II
Licenčná odmena
1) Zmluvné strany sa dohodli na licenčnej odmene za udelenie súhlasu na použitie diela vo výške 4.291,20
€ (slovom štyritisícdvestodeväťdesiatjedna eur a dvadsať centov). Odmena za udelenie súhlasu na
použitie diela je vrátane DPH.
2) Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť odmenu za udelenie súhlasu na použitie diela na základe faktúry
vystavenej poskytovateľom po uzavretí tejto zmluvy a odmenu za udelenie súhlasu na použitie
databázového programu na základe faktúry vystavenej poskytovateľom so splatnosťou 14 dní.

1)

2)
3)

4)

Článok III
Súhlas na použitie - licencia
Touto zmluvou poskytovateľ udeľuje nadobúdateľovi súhlas – licenciu na všetky spôsoby použitia diela
známe v čase uzavretia tejto zmluvy a na všetky spôsoby, na ktoré sa dielo a počítačový program
používa.
Poskytovateľ udeľuje nadobúdateľovi nevýhradnú licenciu na použitie diela v neobmedzenom
územnom i vecnom rozsahu, na dobu 5 rokov odo dňa uzavretia tejto zmluvy.
Nadobúdateľ nie je oprávnený bez výslovného a písomného súhlasu Poskytovateľa udeliť tretej osobe
súhlas na použitie diela v rozsahu udelenej licencie (sublicenciu), resp. licenciu udelenú podľa tohto
článku postúpiť na tretiu osobu.
Nadobúdateľ je v rozsahu licencie uvedenej v ods. 2 oprávnený:
a) vyhotovovať rozmnoženinu diela,
b) spracovať dielo,
c) preložiť dielo,
d) vykonávať na diele úpravy,
e) adaptovať dielo,
f) vytvárať z diela odvodené dielo,
g) spájať dielo s inými dielami.

Článok IV
Ostatné ustanovenia
1) Poskytovateľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonať bezplatnú inštaláciu
jednej rozmnoženiny diela na server, ktorý zabezpečí nadobúdateľ a poskytovať nadobúdateľovi
bezplatne odborné služby technickej podpory spočívajúce v údržbe diela za podmienok dohodnutých
v tomto článku.
2) Poskytovateľ sa zaväzuje po dobu 1 roka odo dňa udelenia licencie podľa tejto zmluvy poskytovať
nadobúdateľovi vo vzťahu k dielu služby bezodplatne, ktorými sa má na mysli technická podpora
(telefonická a e-mailová technická podpora pre nastavovanie procesov a monitoring funkčnosti
spúšťaných procesov na základe požiadavky nadobúdateľa vykonanej prostredníctvom kontaktných
údajov zmluvných strán uvedených v záhlaví zmluvy) v rozsahu najviac 1 hodiny týždenne.

Článok V
Záverečné ustanovenia
1) Táto zmluva sa stane platnou dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobudne
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
2) Na vzťahy súvisiace s touto zmluvou sa v plnom rozsahu vzťahuje zák. č. 618/2003 Z. z. o autorskom
práve a o právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon).
3) Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z čoho každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

2

4) Zmluvné strany potvrdzujú, že si zmluvu riadne prečítali a všetkým jej ustanoveniam zhodne
porozumeli a tieto vyjadrujú ich pravú a slobodnú vôľu, pričom strany potvrdzujú, že túto zmluvu
neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na čoho dôkaz ku tejto zmluve pripájajú
svoje podpisy.

V Bratislave dňa 26. 9. 2013

.......................................................
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
MUDr. František Stano
predseda predstavenstva

................................................
Bonbon apps s.r.o.
Bc. Michal Tomčík
konateľ

.......................................................
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
PhDr. Katarína Lettrichová
podpredsedníčka predstavenstva
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