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Licenčná zmluva 
Číslo licencie: 13401 

Táto licenčná zmluva na využívanie softwarového produktu je zmluvou medzi: 

Sídlo: 
IČ: 
DIČ: 

Spoločnosť: Vema, s.r.o., spoločnosť je zapísaná v Obeh. registri Okr. súdu 
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 5495/B 
Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 
31355374 
SK2020291471 

(ďalej len spoločnosť Verna) 

a 

užívateľom: 

Užívateľ: 

Sídlo: 

IČ: 

Základná škola 
M.Nešporu 12/1, 97245 Bystričany 
36126659 

týkajúca sa softwarového produktu spoločnosti Vema špecifikovaného v prílohe tejto zmluvy (ďalej 
len aplikácie), ktorá obsahuje softwarové súčasti a dokumentáciu v elektronickej podobe. 

Inštaláciou, kopírovaním alebo iným použitím aplikácie potvrdzujete, že prijímate podmienky tejto 
zmluvy a ste nimi viazaní. Pokiaľ s podmienkami tejto zmluvy nesúhlasíte, neinštalujte ani iným 
spôsobom nepoužívajte túto aplikáciu. 

Aplikácia je chránená autorskými právami a medzinárodnými dohodami o autorských právach, ako i 
ďalšími zákonmi a dohodami o duševnom vlastníctve. Aplikácia sa nepredáva, len sa za zmluvne 
stanovenú odmenu udeľuje nevýhradná a neprenosná licencia k jej využívaniu. 

ČI. 1. Udelenie licencie 

Spoločnosť Vema touto zmluvou poskytuje užívateľovi nevýhradnú licenciu - právo používať (ďalej 
len používať) aktuálnu verziu aplikácie, ktorá je v zhode s platnou legislatívou. 

Rozsah a štruktúra licencie je uvedená v prílohe tejto zmluvy. Rovnaké údaje sú obsiahnuté v 
licenčnej karte užívateľa, ktorá predstavuje elektronický ekvivalent parametrov stanovených v tejto 
zmluve. Súčasťou poskytnutia licencie je súhlas k používaniu aplikácie užívateľom vo vlastnej 
organizácii a k jej používaniu tretími subjektami uvedenými v licenčnej karte užívateľa spôsobom 
popísaným v užívateľskej dokumentácii. Týmto tretím subjektom sa v uvedenom rozsahu poskytuje 
nevýhradná licencia, jej trvanie a rozsah sú závislé na trvaní a rozsahu licencie poskytnutej touto 
zmluvou užívateľovi; pokiaľ nieje stanovené inak, majú tieto tretie subjekty rovnaké oprávnenia ako 
užívateľ. 

Pre potrebné záložné a archívne účely môže užívateľ vytvoriť kópie aplikácie. 

Užívateľ je povinný za poskytnutie licencie a ďalších plnení podľa tejto zmluvy uhradiť spoločnosti 
Vema odmenu stanovenú v súlade s obchodnými podmienkami spoločnosti Vema; táto odmena už 
bola spoločnosti Vema uhradená a užívateľovi bol na túto úhradu poskytnutý riadny daňový doklad 
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opatrený všetkými zákonom vyžadovanými náležitosťami. 

ČI. 2. Popis ďalších práv a obmedzení 

1 Spoločnosť Vema bude k aplikácii vykonávať údržbu. Údržba bude vykonávaná v 
nadväznosti na zmeny a nadobudnutia účinnosti celoštátne platných predpisov, ich obsah 
ovplyvňuje obsah aplikácie, prípadne v termínoch dohodnutých s užívateľom. 

2. Spoločnosť Vema bude k aplikácii poskytovať operatívne služby odbornej pomoci a riešiť 
reklamácie. Služby odbornej pomoci a riešenie reklamácií sú poskytované v súlade s platnými 
Podmienkami pre používanie aplikácií Vema (ďalej len prevádzkové podmienky). 

3. Zo žiadnych kópií aplikácie nesmie užívateľ odstrániť poznámky o autorských právach ani na 
nich inak čokoľvek meniť. 

4. Spätná analýza, dekompilácia, prevod zo strojového kódu alebo iné technické postupy s 
cieľom získania zdrojového textu, resp. jeho úprav, aplikácie nie sú povolené, s výnimkou 
činností, ktoré sú povolené príslušným zákonom, ktorý má prednosť pred týmto obmedzením. 

5. Právo na používanie aplikácie nemôže užívateľ previesť na tretiu osobu alebo tretej osobe 
poskytnúť licenciu bez písomného súhlasu spoločnosti Vema. Užívateľ musí vyhovieť 
príslušným zákonom, ktoré sa vzťahujú na používanie aplikácie a prevádzkovým 
podmienkam. 

6. Všetky vlastnícke a iné práva týkajúce sa aplikácie a akejkoľvek kópie aplikácie sú majetkom 
spoločnosti Vema. Všetky duševné vlastníctva obsiahnuté v aplikácii sú majetkom spoločnosti 
Vema a môžu byť chránené príslušnými autorskými a inými zákonmi. 

7. Užívateľ sa zaväzuje, že v priebehu využívania aplikácie bude 
a. používať aplikáciu spôsobom uvedeným v užívateľskej dokumentácii, 
b. používať verziu aplikácie platnú pre spracovávané obdobie, 
c. postupovať v súlade s prevádzkovými podmienkami. 

8. Pokiaľ nesplní užívateľ podmienky tejto zmluvy alebo v prípade poškodenia autorských práv 
spoločnosti Vema zavinenou činnosťou alebo zanedbaním užívateľa môže spoločnosť Vema 
od tejto zmluvy odstúpiť. V tom prípade musí užívateľ zničiť všetky kópie aplikácie a nemôže 
uplatňovať nároky na náhradu škody; strany tejto zmluvy však nie sú povinné vrátiť si 
akékoľvek plnenia poskytnuté podľa tejto zmluvy pred odstúpením. 

ČI. 3. Zvláštne ujednanie 

1. Prvá inštalácia novej aplikácie musí byť u užívateľa vykonaná autorizovaným subjektom v 
súlade s prevádzkovými podmienkami. 

2. Táto licenčná zmluva platí do spracovateľského obdobia 03.2013. Automaticky bude táto 
zmluva predĺžená uhradením licenčného poplatku na ďalšie obdobie. Jeho výška bude 
stanovená podľa platných obchodných podmienok spoločnosti Vema. Užívateľovi bude 
následne zaslaná nová licenčná karta, ktorá umožní používanie aplikácie po dobu predĺženej 
platnosti tejto zmluvy. 

3. Užívateľ môže rozšíriť alebo zúžiť rozsah využívania aplikácií špecifikovaných v licenčnej 
karte a uvedený v prílohe tejto zmluvy. 

4. Náklady spoločnosti Vema na distribúciu nových verzií nie sú hradené licenčným poplatkom. 

ČI. 4. Záruky 

1. Spoločnosť Vema poskytuje záruku na distribučné médium v dĺžke 90 dní od dňa odoslania 
aplikácie užívateľovi. 

2. Reklamácia nemôže byť uplatňovaná, ak ide o vady, ktoré boli spôsobené užívateľom alebo 
inou osobou pri využívaní aplikácie v rozpore s užívateľskou dokumentáciou alebo v prípade, 
že boli užívateľom porušené prevádzkové podmienky. 

3. Spoločnosť Vema ručí za to, že všetci jej pracovníci zachovajú povinnosť mlčanlivosti o 
informáciách, ktoré sa pri plnení úloh pre užívateía dozvedia a tieto dáta nebudú sprístupnené 
iným subjektom alebo využité pre spoločnosť Vema. 

Vema, s.r.o. 
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Príloha licenčnej zmluvy 
Užívatelia aplikácií spoločnosti Vema v rámci tejto zmluvy: 

Subjekt IČ Počet pracovníkov 

Základná škola 36126659 40 

Aplikácie spoločnosti Vema budú prevádzkované v nasledujúcom rozsahu a na uvedených 
platformách: 

Produkt Počet licencií Název Počet 
pracovníkov Platforma 

PAM Mzdy 40 Lokálni - Jednouživatelská 

Prevodní príkazy 
HB0015 Pr ima/Dex ia /banka 

Slovensko 
1 Standard (konverzní 

moduly, ECL, SLP) 

V4S V4 server 1 Víceuživatelská 

V3S V3 Server 1 V3 

CentrS Centrum Server 1 V3 

Datum: 25.05.2012 
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