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LICENČNÁ  ZMLUVA 
č.: 1611/NE-01  /12 podľa § 508 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
 

I.  ZMLUVNÉ STRANY 
 
Poskytovateľ:     Nadobúdateľ: 
 
AURUS spol.  s r.o. Výskumný ústav detskej psychológie  
Trnavská 80 a patopsychológie 
821 02 Bratislava                                                 Cyprichová 42, 831 05 Bratislava  
zastúpená: Mgr. Blažej Orbán, konateľ zastúpený:  PhDr. Ľubomír Páleník CSc. 
                 RNDr. Stanislav Klimo, konateľ                    - riaditeľ 
  
Zapísaná  v Obch. registri  okr. súdu  Bratislava I,  Obch. register okr súdu ---------------- 
odd.: Sro číslo vložky:   395/B odd.: -----------    číslo vložky:  ------------ 
IČO: 00604551           DIČ: 2020317079 IČO:  00681385 DIČ: 2020796415 
IČ DPH:   SK2020317079 IČ DPH: ------------- 
http:           www.aurus.sk http:      http://www.vudpap.host.sk              
e-mail:       aurus@aurus.sk e-mail:   vudpap@vudpap.sk 
 
II.  PREDMET ZMLUVY 
 
1. Predmetom zmluvy je udelenie nevýhradného práva na používanie aplikačného programového 

vybavenia AURUS EKOPACKET (ďalej len AE), zabezpečenie aktualizácie AE – update 
a zabezpečenie telefonickej poradenskej služby k užívaniu AE- hotline s účinnosťou od 1.1.2012 do 
ukončenia platnosti tejto zmluvy.  

2. Nadobúdateľ po dobu účinnosti zmluvy získava právo používania 1 – užívateľskej verzie AE 
pozostávajúcej z nasledujúcich častí: 

 
MAJETOK Dlhodobý majetok 
SYSTÉM Správca 

 
III.  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 
1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Licenčné práva k aplikačnému programovému vybaveniu 

Aurus Ekopacket (ďalej len Licenčné práva), kde sú bližšie špecifikované podmienky jeho 
používania.  

2. Súčasťou predmetu zmluvy nie je: 
2.1. Školenie na prácu s AE. 
2.2. Metodické poradenstvo využívania AE. 
2.3. Legislatívne poradenstvo.  
2.4. Konverzie údajov a s nimi súvisiace práce. 

 
IV.  MIESTO PLNENIA A DOBA POSKYTOVANIA NOVÝCH VERZIÍ AE 
 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie v dohodnutom termíne nadobúdateľovi v sídle 

nadobúdateľa.  
2. Poskytovateľ sa zaväzuje aktualizovať AE dodávaním nových verzií AE v súlade s legislatívou 

a poskytovať hotline v pracovných dňoch v čase 7:00 – 15:30 počas účinnosti tejto zmluvy.  
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V.  VÝŠKA A ÚHRADA LICENČNÉHO POPLATKU 
 
1. Ročný licenčný poplatok bol stanovený dohodou zmluvných strán nasledovne: 

 
OKRUH Licenčný poplatok 
MAJETOK 115 ,-EUR+DPH 
SYSTÉM  50 ,-EUR+DPH 
Spolu: 165 ,-EUR+DPH 

 
2. Nadobúdateľ a poskytovateľ sa dohodli na úhrade jednoročného licenčného poplatku nasledovne: 

 
do 20.01.2012 v sume 165,00  EUR+DPH 
 

ďalšie roky 
 

každoročne do 20.01.  daného roku za aktuálny rok   165,- EUR+DPH 
 
3. Nadobúdateľ mešká s úhradou, ak úhrada dohodnutá podľa článku V. bodu 2. tejto zmluvy nebola 

v stanovený deň pripísaná na účet poskytovateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ má 
právo uplatňovať poplatok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň 
omeškania.  

 
 
VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 
 
1. Poskytovateľ je naďalej oprávnený na výkon práva, ktoré je predmetom tejto zmluvy a na 

poskytnutie jeho výkonu iným osobám.  
2. Nadobúdateľ nie je oprávnený prenechať výkon práva iným osobám. 
3. Nadobúdateľ je povinný utajovať poskytnuté podklady a informácie pred tretími osobami. Po zániku 

zmluvy je nadobúdateľ povinný poskytnuté podklady vrátiť a ďalej utajovať poskytnuté informácie 
do doby, keď sa stanú všeobecne známymi.  

4. Ak nadobúdateľa obmedzujú vo výkone práv iné osoby, alebo ak zistí, že iné osoby toto právo 
porušujú, je povinný bez zbytočného odkladu podať o tom správu poskytovateľovi.  

5. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu urobiť potrebné právne opatrenia na ochranu 
výkonu práva nadobúdateľom. Pri týchto opatreniach je nadobúdateľ povinný poskytnúť 
poskytovateľovi potrebné spolupôsobenie.  

6. Ak nadobúdateľ mešká s úhradou podľa článku V. bod 3. tejto zmluvy, má poskytovateľ právo 
prerušiť plnenie predmetu zmluvy podľa článku II., zablokovať používanie AE, prípadne odstúpiť od 
zmluvy podľa článku VII. bod. 1.4. tejto zmluvy. Náklady spojené s obnovením funkčnosti AE po 
zablokovaní znáša nadobúdateľ.  

7.    Nadobúdateľ vyhlasuje, že v prípade zamedzenia využívania AE zo strany poskytovateľa v dôsledku                  
meškania s úhradou licenčného poplatku v zmysle článku V. bod 3. tejto zmluvy, bude znášať všetky 
škody, prípadne ušlý zisk, ktorý mu v dôsledku toho vznikne bez možnosti uplatňovania 
akýchkoľvek náhrad voči poskytovateľovi.  
 

 
VII. UKONČENIE ZMLUVY 
 
1. Túto zmluvu možno ukončiť: 

1.1.  Dohodou zmluvných strán. 
1.2.  Zánikom poskytovateľa alebo nadobúdateľa. 
1.3.  Výpoveďou ktoroukoľvek zo zmluvných strán bez uvedenia výpovedného dôvodu.        

Výpovedná lehota je 6 mesiacov. Výpoveď musí mať písomnú formu a výpovedná lehota začína 
plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.  

1.4.  Výpoveďou pre závažné porušenie povinností uvedených v zmluve. Výpovedná lehota je 
jeden mesiac. Výpoveď musí mať písomnú formu a výpovedná lehota začína plynúť od prvého 
dňa nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.  
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VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
1. Prípadné zmeny výšky a termínov úhrad licenčných poplatkov sa môžu stanoviť dohodou zmluvných 

strán formou Dodatkov k tejto zmluve.  
2. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.  
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a končí naplnením 

niektorého bodu článku VII. tejto zmluvy.  
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jeden 

exemplár.  
 

 
 
 v Bratislave dňa 1.1.2012                                                        Vypracoval: Ing Peter Hutár   
 
 
 
 
 
 
 
...........................................      ...........................................  
          Poskytovateľ        Nadobúdateľ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

Licenčné práva  k programom   
AURUS Ekopacket, AURUS Pozemky a AURUS Agro 

1. Program AURUS Ekopacket, AURUS Pozemky a AURUS Agro (ďalej len program) je počítačový 
program v spúšťateľnom tvare a programová dokumentácia k tomuto programu. Program je chránený 
zákonom č. 383/1997 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov (autorský zákon) ako  predmet 
podliehajúci autorským právam.  

2. Vlastníkom autorských práv k programu a výrobcom programu je spoločnosť AURUS spol. s r.o., 
Trnavská 80, Bratislava, IČO 00604551. 

3. Spoločnosť AURUS spol. s r.o. poskytuje nadobúdateľom práva k používaniu programu Licenčnou 
zmluvou.  

4. Poskytovateľ sa zaväzuje aktualizovať program dodávaním nových verzií. 
5. Zmluvu za poskytovateľa môže poskytnúť aj zmluvný partner spoločnosti AURUS spol. s r.o. s 

právom uzatvárania zmlúv o používaní programu. Takýto partner musí v zmluve uviesť vlastníka 
autorských práv k programu – spoločnosť AURUS spol. s r.o., Trnavská 80, Bratislava. 

6. Program má modulárnu štruktúru. V zmluve sa špecifikuje v akom rozsahu získal nadobúdateľ právo 
k používaniu programu. Tento rozsah môže byť určený najmä: 
6.1. Typom inštalácie, napr.  sieťová/ paketová. 
6.2. Počtom spracovávaných záznamov, napr. faktúr, pracovníkov, ... 
6.3. Plochou evidovaných ha. 
6.4. Zoznamom povolených modulov, funkcií a okien. 
6.5. Počtom súčasne pracujúcich používateľov. 

7. Právo používania znamená, že nadobúdateľ môže: 
7.1. Mať program nainštalovaný na vlastnej výpočtovej technike podľa špecifikácie zo zmluvy. 
7.2. Používať program v súlade s pokynmi poskytovateľa a dokumentáciou na účel, pre ktorý je 

program vytvorený. 
8. Záruky. 

8.1. Spoločnosť AURUS spol. s r.o. sa zaručuje, že program je bez právnych vád a žiadnym 
spôsobom neporušuje ani nepoškodzuje práva tretích strán. 

8.2. Spoločnosť AURUS spol. s r.o. ručí za funkčnosť programu podľa dokumentácie programu a 
v súlade s platnou legislatívou. Spoločnosť AURUS spol. s r.o. sa zaručuje, že všetky 
užívateľsky prístupné číselníky a konfigurácie, dodal naplnené a nastavené v súlade s platnou 
legislatívou. 

8.3. Poskytovateľ ručí za funkčnosť dodávaného programu po celú dobu platnosti licenčnej 
zmluvy a za jeho súlad s platnou legislatívou.   

8.4. Spoločnosť AURUS spol. s r.o. sa zaväzuje aktualizovať program na aktuálnu legislatívu v 
termíne, ktorý je nevyhnutný na spracovanie údajov aktualizovanou legislatívnou zmenou.  

8.5. Spoločnosť AURUS spol. s r.o. môže meškať s aktualizáciou programu na aktuálnu 
legislatívu v prípade, že doba od zverejnenia takejto legislatívy v zbierke zákonov po jej 
účinnosť je kratšia ako doba potrebná na aktualizáciu programu. 

8.6. Za deň aktualizácie sa považuje buď deň kedy bola aktualizácia vykonaná pracovníkom 
spoločnosti Aurusu s.r.o., prípadne pracovníkom zmluvného partnera spoločnosti AURUS spol. s 
r.o., alebo tretí deň po odoslaní aktualizovanej verzie programu poštou zákazníkovi, kedy si 
zákazník vykoná aktualizáciu sám. 

8.7. Spoločnosť AURUS spol. s r.o. môže aktualizovať program aj z dôvodu zvyšovania kvality 
a funkčnosti programu a v dôsledku vývoja programovacích prostriedkov, operačných systémov 
a technických zariadení spolupracujúcich s programom. 

9. Reklamácie.  
9.1. Predmetom reklamácie nadobúdateľa môže byť chyba programu, ktorá spočíva v odchýlke 

správania sa programu od programovej dokumentácie. Požiadavka na doplnenie, resp. vylepšenie 
programu nie je chybou a nemôže byť predmetom reklamácie. 

9.2. Závažná chyba programu je taká chyba, ktorá znemožňuje použiť program na základné 
činnosti vyplývajúce z legislatívnych noriem a taká chyba, ktorá neumožňuje žiadnym 
alternatívnym spôsobom plynulo program užívať. Drobná chyba je taká chyba, ktorá 
neovplyvňuje používanie programu zásadným spôsobom, prípadne existuje rovnocenný 
alternatívny spôsob použitia programu. 

9.3. Spoločnosť AURUS spol. s r.o. v súčinnosti so zmluvným partnerom spoločnosti AURUS 
spol. s r.o., ktorý zabezpečuje servis programu u nadobúdateľa začne práce na odstránení 
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reklamovanej závažnej chyby a jej dôsledkov najneskôr nasledujúci pracovný deň po obdržaní 
nahlásenia reklamácie.  

9.4. Spoločnosť AURUS spol. s r.o. opraví drobné chyby v niektorej z novších verzií programu. 
9.5. Za vybavenie reklamácie sa považuje aj metodický pokyn, ktorý popíše alternatívny 

a bezchybný spôsob práce s programom.  
9.6. Z reklamácie sú vylúčené chyby o ktorých je nadobúdateľ vopred informovaný. 

10. Zodpovednosť za škody. 
10.1. Spoločnosť AURUS spol. s r.o.  nezodpovedá za škody, ktoré nadobúdateľovi vznikli 

spracovaním chybných vstupných údajov a za následné škody, ktoré nadobúdateľovi vznikli 
v prípade, ak pokračoval v ďalšom používaní programu pri jeho zrejmých nedostatkoch. 

10.2. Spoločnosť AURUS spol. s r.o.  nezodpovedá za škody súvisiace s platnou legislatívou, ktoré 
vznikli v období od prijatia legislatívnych zmien do doby aktualizácie programu.  

10.3. Spoločnosť AURUS spol. s r.o. nezodpovedá za škody spôsobené pôsobením počítačových 
vírusov.  

10.4. Spoločnosť AURUS spol. s r.o. nezodpovedá za škody, ktoré vznikli v dôsledku nesprávneho 
prekonfigurovania a prepísania užívateľsky prístupných konfigurácií a  číselníkov 
nadobúdateľom. 

10.5. Spoločnosť AURUS spol. s r.o. nezodpovedá za škody, keď nadobúdateľ pokračoval vo 
využívaní programu po ukončení licenčnej zmluvy.  

10.6. Spoločnosť AURUS spol. s r.o. nezodpovedá za škody vrátane straty údajov, ktoré 
nadobúdateľovi vznikli obsluhou programu v rozpore s  dokumentáciou, vplyvom technickej 
chyby počítača, použitím počítača s nevyhovujúcimi technickými podmienkami pre prevádzku 
alebo iným vonkajším vplyvom, ako napr. výkyvom napätia pri dodávke elektrickej energie. 

11. Nadobúdateľ môže bezplatne po dobu jedného mesiaca používať skúšobnú (trial) verziu programu.  
12. Je zakázané program prenajímať, požičiavať, postúpiť práva užívania, alebo iným spôsobom 

umožniť tretím osobám použitie programu bez písomného súhlasu spoločnosti AURUS spol. s r.o.  
Výnimku tvoria prípady, keď ide o zákonný prevod práv, napr. zmena právnej formy spoločnosti,.... 
O takejto skutočnosti je nadobúdateľ povinný informovať spoločnosť AURUS spol. s r.o., alebo 
zmluvného partnera spoločnosti AURUS spol. s r.o. s právom uzatvárania licenčných zmlúv o 
používaní programu. 

13. Je zakázané vykonávať spätnú analýzu, dekompiláciu a  prevod do zdrojového kódu programu.  
14. Zánik zmluvného vzťahu - v prípade porušenia ustanovení zmluvy a podmienok licenčného 

oprávnenia môže spoločnosť AURUS spol. s r.o. , prípadne zmluvný partner spoločnosti AURUS 
spol. s r.o. s právom uzatvárania licenčných zmlúv o používaní programu nadobúdateľovi odobrať 
licenciu k  programu. V zmysle zákona č. 383/1997 Z.z., § 26 (autorský zákon) je nadobúdateľ 
v takomto prípade povinný znehodnotiť všetky kópie programu ako aj všetky jeho časti. 

15. Nadobúdateľ sa zaväzuje v dôsledku vývoja programových prostriedkov aktualizovať parametre 
svojho technického vybavenia a licenčného software potrebného k prevádzke programu ( operačný 
systém, databáza, emulátor terminálu, ... ) tak, aby vyhovovali parametrom požadovaným danou 
verziou programu. 

16. Nadobúdateľ poskytne počas plnenia licenčnej zmluvy prostredníctvom poverených osôb 
pracovníkom spoločnosti AURUS spol. s r.o., prípadne pracovníkom zmluvného partnera spoločnosti 
AURUS spol. s r.o., ktorý zabezpečuje servis programu u zákazníka potrebnú súčinnosť v rozsahu 
plnenia predmetu zmluvy. V prípade, že nadobúdateľ súčinnosť neposkytne,  AURUS spol. s r.o. 
nezodpovedá za vzniknuté škody. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave 1.1.2012       AURUS s.r.o. 
 


