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Kúpna zmluva  
a  

licenčná zmluva 
 

uzatvorená podľa ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov a § 40  a nasl.  zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich 
s autorským právom (autorsky zákon)v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)  

 
 

 medzi: 
 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
so sídlom:  Mierová 19, 827 15 Bratislava 
bankové spojenie: Štátna pokladnica 
číslo účtu:  7000061569/8180  
IBAN:       SK52 8180 0000 0070 0006 1569 
zastúpené:  Mgr. Roman Kováč, vedúci služobného úradu  
IČO:                      00686832 
DIČ:   2021056818  
 
(ďalej tiež „nadobúdateľ“) 
 
a 
 
 
Obchodné meno: 
Zapísaná:  
oddiel: 
vložka číslo: 
so sídlom:  
IČO:  
DIČ:  
bankové spojenie:  
číslo účtu:  
IBAN: 
zastúpený:  
 
(ďalej tiež „poskytovateľ“) 
 
 

Článok I 
Preambula 

 
Zmluva je uzatvorená v súlade s výsledkom verejného obstarávania postupom podľa § 9 
ods. 9  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky „Nákup štatistického systému 
pre Windows“ .  
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Článok II 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľ dodať nadobúdateľovi počítačový 

program „Štatistický systém pre MS Windows.  
2. Poskytovateľ touto zmluvou súčasne udeľuje súhlas na časovo neobmedzené použitie 

(ďalej tiež „licenciu“) počítačového programu „Štatistický systém pre MS Windows: 
.....“ , ktorého technická špecifikácia je bližšie špecifikovaná v Prílohe č. 1 k tejto zmluve 
(ďalej tiež „softvér“ alebo „predmet zmluvy“). 

3. Poskytovateľ vyhlasuje, že disponuje majetkovými právami k softvéru podľa § 18 
autorského zákona v rozsahu potrebnom na udelenie licencie k softvéru podľa ods. 2 tohto 
článku. 

4. Súčasťou dodania predmetu zmluvy je zároveň záväzok poskytovateľa dodať predmet 
zmluvy na miesto určené nadobúdateľom podľa ust. čl. IV  ods. 3 tejto zmluvy. 

5. Po riadnom dodaní a prevzatí predmetu zmluvy sa nadobúdateľ zaväzuje zaplatiť 
dohodnutú cenu v súlade s touto zmluvou. 
 

Článok III 
Užívanie predmetu zmluvy a podmienky licencie 

 
1. Poskytovateľ  poskytuje nadobúdateľovi oprávnenie k výkonu práva použiť predmet 

zmluvy v čl. II ods. 1 tejto zmluvy spôsobom, v rozsahu a za podmienok stanovených v 
tejto zmluve ako aj v Prílohe č. 1 k tejto zmluve, ktorá je jej nedeliteľnou súčasťou. 

2. Poskytovateľ licencie udeľuje nadobúdateľovi nevýhradnú časovo neobmedzenú licenciu 
na používanie predmetu zmluvy. 

3. Nadobúdateľ je oprávnený pre svoju vlastnú potrebu vytvoriť záložné rozmnoženiny 
softvéru. 

4. Nadobúdateľ je oprávnený používať predmet zmluvy v desktopovej verzii, na počítači 
nadobúdateľa, príp. na prenosnom počítači zamestnancov nadobúdateľa. 

5. Nadobúdateľ je oprávnený používať softvér len v súlade s dokumentáciou dodanou 
poskytovateľom súčasne s predmetom zmluvy. 

6. Na iné spôsoby použitia predmetu zmluvy, než aký je nutný k dosiahnutiu účelu zmluvy, 
sa táto zmluva nevzťahuje. 

Článok IV 
Spôsob a termín dodania 

 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje dodať softvér najneskôr do 10 kalendárnych dní od 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy na DVD nosiči (príp. USB kľúči). 
2. Poskytovateľ sa zaväzuje dodať spoločne s predmetom zmluvy, ktorý je uvedený v čl. II 

tejto zmluvy nadobúdateľovi aj súvisiacu dokumentáciu potrebnú na výkon majetkových 
práv k predmetu zmluvy. 

3. Miestom dodania je: 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
Oddelenie monitorovania, hodnotenia a publicity ŠF 
Mierová 19, 827 15 Bratislava 
 

4. Poverenými osobami zmluvných strán pri preberaní a odovzdávaní predmetu zmluvy sú: 

za nadobúdateľa: xxx 

za poskytovateľa: xxx 

5. Za splnenie záväzku poskytovateľa podľa tejto zmluvy sa považuje dodanie predmetu 
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zmluvy nadobúdateľovi na miesto uvedené v ods. 3 tohto článku riadne a včas. 

6. Dodanie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. II tejto zmluvy potvrdí poskytovateľ a 
nadobúdateľ alebo nimi poverené osoby podpisom dodacieho listu. Dodací list bude 
obsahovať najmä určenie predmetu zmluvy, dátum a miesto jeho dodania. 

 

 

Článok V 
Odmena a platobné podmienky 

 
1. Odmena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom 

č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z.z. v znení 
neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o cenách. 

2. Celková odmena za predmet zmluvy, vrátane príslušnej licencie, je dohodnutá vo výške 
...................€ (slovom     xxx   EUR   centov) bez DPH, spolu s DPH ..............€ (slovom 
xxx  EUR centov). Poskytovateľ berie na vedomie, že vo výške odmeny sú zohľadnené 
všetky finančné nároky a náklady vyplývajúce z tejto zmluvy a nebude si uplatňovať voči 
nadobúdateľovi žiadne ďalšie finančné nároky, napr. poplatky súvisiace s používaním 
diela. 

3. Nadobúdateľ uhradí cenu uvedenú v ods. 2 tohto článku po riadnom dodaní a prevzatí 
predmetu zmluvy, príslušných dokumentov a dodacieho listu na základe faktúry 
poskytovateľa. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je dodací list potvrdený povereným 
zástupcom nadobúdateľa a poskytovateľa. 

4. Nadobúdateľ neposkytuje poskytovateľovi finančný preddavok. 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra bude uhradená výhradne bezhotovostným 

prevodom na účet poskytovateľa. 
6. Faktúra bude mať náležitosti daňového dokladu vyplývajúce zo zákona č. 222/2004 Z. z. 

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
7. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra musí obsahovať nasledovné náležitosti: 
 

a) názov a sídlo poskytovateľa, názov a sídlo nadobúdateľa, 
b) označenie faktúry a jej číslo, 
c) registračné číslo a deň podpisu zmluvy, 
d) predmet zmluvy a deň dodania, 
e) deň odoslania a lehotu splatnosti faktúry, 
f) názov banky a číslo účtu poskytovateľa, 
g) celkovú fakturovanú čiastku a náležitosti na účely DPH,  
h) podpis a odtlačok pečiatky poskytovateľa. 

 
8. Faktúru je nevyhnutné zasielať nadobúdateľovi doporučene v obálke označenej slovom 

„Faktúra“. 
9. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia nadobúdateľovi. K fakturovanej sume bude 

prirátaná DPH v príslušnej výške. Za správne vyčíslenie DPH zodpovedá poskytovateľ 
v plnom rozsahu. 

10. Ak faktúra vystavená poskytovateľom nebude obsahovať všetky náležitosti daňového 
dokladu určené všeobecným právnym predpisom alebo touto zmluvou, nadobúdateľ je 
oprávnený vrátiť faktúru poskytovateľovi do 7 dní od riadneho doručenia na doplnenie 
s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie 
lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia faktúry 
objednávateľovi. 
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11. V prípade omeškania so zaplatením ceny v termíne splatnosti faktúry riadne dodaného 
predmetu zmluvy má poskytovateľ právo účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z 
fakturovanej sumy za každý deň omeškania. 

12. V prípade omeškania poskytovateľa so splnením predmetu zmluvy má nadobúdateľ právo 
požadovať od poskytovateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny 
nedodaného predmetu zmluvy za každý deň omeškania. 

 

 

Článok VI 
Záruka 

 
1. Poskytovateľ ručí nadobúdateľovi za to, že dodaný predmet zmluvy bude použiteľný na 

určený účel a bude v súlade s právnymi a inými predpismi, ktoré sa na predmet zmluvy 
vzťahujú. Na celý predmet zmluvy poskytovateľ poskytne záruku 24 mesiacov. Záručná 
doba sa počíta odo dňa dodania predmetu zmluvy. 

2. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú nadobúdateľ nemôže užívať predmet zmluvy 
uvedený v čl. II ods. 1 tejto zmluvy pre jeho vady, za ktoré zodpovedá poskytovateľ. 

3. Vady zjavné, ktoré budú zistené pri prevzatí predmetu zmluvy, bude nadobúdateľ 
reklamovať v lehote do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia predmetu zmluvy, ktoré bude 
potvrdené podpisom dodacieho listu poskytovateľa a nadobúdateľa, prípadne nimi 
poverenými osobami. Nadobúdateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie predmetu zmluvy v 
prípade ak má zjavné vady. 

Článok VII 
Zodpovednosť za škodu 

 
1. Nadobúdateľ nezodpovedá za škodu tretím osobám, ktorá vznikne v dôsledku 

nepravdivých vyhlásení poskytovateľa podľa tejto zmluvy; v takomto prípade nesie 
zodpovednosť za škodu voči tretím osobám poskytovateľ.  

2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že ak sa v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy zistí 
akékoľvek porušenie práv duševného vlastníctva tretích osôb konaním poskytovateľa, 
poskytovateľ vysporiada takéto práva a uspokojí nároky tretích osôb v plnom rozsahu,  na 
vlastné náklady a bez nároku na ich následné uplatnenie voči nadobúdateľovi. 

 
Článok VIII 

Zánik zmluvy 
 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a je platná aj pre prípadných právnych nástupcov 
zmluvných strán. 

2. V prípade, ak poskytovateľ nesplní niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy, 
bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvy, na základe čoho je nadobúdateľ 
oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.  

3. V prípade, ak nadobúdateľ neuhradí poskytovateľovi odmenu za predmet zmluvy v lehote 
splatnosti faktúry, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvy, na základe čoho 
je poskytovateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Za podstatné porušenie zmluvy sa 
považuje aj omeškanie nadobúdateľ s úhradou splatnej faktúry.  

4. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy 
druhej zmluvnej strane. Po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať 
alebo meniť bez súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade  doručovania uvedených 
písomnosti doporučenou poštovou zásielkou sa tretí deň uloženia zásielky na pošte bude 
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považovať za deň riadneho doručenia. Písomnosť sa bude považovať za riadne doručenú 
aj vtedy, ak ju adresát odmietne prevziať. 
 

5. Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody. 
 

 

Článok IX 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej schválenia a podpísania oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán. 
2.  Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom 

registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto zmluva je povinne 
zverejňovanou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov. 

3.   Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba písomnými a očíslovanými dodatkami 
podpísanými oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. 

4.   Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých nadobúdateľ prevezme štyri a 
poskytovateľ jeden rovnopis. 

5.   Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č.1 - Podrobný opis predmetu zákazky  
a jeho technická špecifikácia 

6.  Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 618/2003 Z.z. 
o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom  v znení neskorších 
predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných 
na území SR. 

7.   Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vzniknuté v súvislosti s týmto zmluvným 
vzťahom sa budú snažiť riešiť cestou dohody alebo zmieru. 

6. Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s 
dodávaným predmetom zákazky a tiež povinnosť poskytnúť oprávneným osobám všetku 
potrebnú súčinnosť. 

8.   Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpísaním prečítali, oboznámili sa s 
obsahom podmienok a súhlasia s nimi, sú prejavom ich slobodnej a vážnej vôle. Zmluva 
bola uzatvorená po vzájomnom prejednaní, nie v tiesni ani za nápadne jednostranne 
nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy a odtlačky pečiatok. 

 
 
 
 
V Bratislave, dňa .....................    V ...................., dňa ........................... 
 
 
 
 
....................................................    .......................................................... 
Za Ministerstvo hospodárstva SR     xxx 
         Mgr. Roman Kováč 
    vedúci služobného úradu 
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