
Licenčná zmluva 

uzatvorená v súlade s ustanovením § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon 

v platnom znení (ďalej len „Autorský zákon“) medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

 

 

1. ENECOL s.r.o.  

so sídlom: Kajal   153, 92592  Kajal 

IČO: 45 482 021 

DIČ: 2023040624 

IČ DPH: SK2023040624 

Číslo účtu:  

Štatutárny zástupca: Kristián Zsille, konateľ 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

 a 

 

2. Obec Podhájska 

so sídlom: Zdravotnícka 322/2, 941 48, Podhájska 

IČO: 00309192 

DIČ: 2021059425 

Štatutárny zástupca: Mgr. Roman Ivan, starosta obce 

(ďalej len „Nadobúdateľ“) 

 

(ďalej len „zmluva“) 

 

 

Úvodné ustanovenia 

 

1. SEPARUS je počítačový program, ktorý ako výsledok tvorivej duševnej  činnosti jeho 

spoluautorov je predmetom autorských práv, a použitie ktorého je podmienené udelením 

licencie. SEPARUS je špeciálny software pre evidenciu odpadového hospodárstva, ktorý sa 

používa sa pri zbere a následnej evidencii komunálneho odpadu obcí. Využíva sa pri 

množstevnom (tzv. žetónový systém), aj paušálnom zbere komunálneho odpadu. Software 

rieši aj zber a identifikáciu komunálneho odpadu zbieraného do vriec.  

 

 

Článok I 

Predmet zmluvy 

 



1. Poskytovateľ na základe tejto zmluvy udeľuje Nadobúdateľovi súhlas na použitie (ďalej 

len „licencia“) počítačového programu SEPARUS (ďalej ako „program“ alebo „dielo“) za 

podmienok upravených v tejto zmluve, pričom podrobná špecifikácia diela je uvedená na 

webovom sídle Poskytovateľa.  

2. Nadobúdateľ sa touto zmluvou zaväzuje Poskytovateľovi za licenciu zaplatiť odmenu 

dohodnutú v tejto zmluve. 

 

 

 

Článok II 

Spôsob použitia diela, rozsah licencie a čas, na ktorý sa udeľuje 

 

1. Poskytovateľ udeľuje Nadobúdateľovi licenciu na použitie diela výlučne na účel, na ktorý 

je dielo vytvorené a určené, v súlade s jeho špecifikáciou uvedenou na webovom sídle 

Poskytovateľa. 

2. Nadobúdateľ v súlade s touto zmluvou nie je oprávnený najmä na:   

a) vyhotovenie rozmnoženiny diela, 

b) verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny prevodom 

vlastníckeho práva, 

c) verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo 

vypožičaním, 

d) spracovanie diela,  

e) spojenie diela s iným dielom, 

f) zaradenie diela do databázy podľa § 131 Autorského zákona, 

g) verejné vystavenie diela, 

h) verejné vykonanie diela, 

i) verejný prenos diela. 

3. Poskytovateľ udeľuje Nadobúdateľovi licenciu v obmedzenom vecnom rozsahu, a to 

výlučne na použitie diela  na  takom  počte kusov počítačov, za ktoré Nadobúdateľ zaplatil 

odmenu za udelenie licencie podľa čl. III tejto zmluvy a Cenníka software SEPARUS, a to 

bez  ohľadu na územnú a personálnu pôsobnosť udelenej licencie. 

4. Nadobúdateľ nie je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu jemu 

udelenej licencie. Postúpiť práva z licencie udelenej touto licenčnou zmluvou na tretiu 

osobu je Nadobúdateľ oprávnený len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu 

Poskytovateľa. 

 

Článok III 

Odmena za licenciu 

 

1. Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi podľa  článku I ods. 2 tejto zmluvy 

odmenu, ktorá sa skladá z: 



 

udržiavacieho poplatku vo výške 60 €  + DPH (slovom šesťdesiat EUR),  

 

ktorá vychádza z Cenníka Poskytovateľa uvedeného na webovom sídle Poskytovateľa, 

odmena sa platí 1x ročne vopred, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

2. Bezodkladne po podpísaní tejto zmluvy Poskytovateľ vystaví a doručí  Nadobúdateľovi 

faktúru, ktorá spĺňa všetky náležitosti daňového dokladu, pričom sa Nadobúdateľ zaväzuje 

uhradiť Poskytovateľovi odmenu v lehote najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia faktúry 

Poskytovateľom.  

 

 

 

Článok IV 

Trvanie zmluvy a jej ukončenie 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie 2 (dvoch) rokov od účinnosti 

tejto zmluvy. Táto Zmluva bude automatický predĺžená o ďalší 1 (jeden) rok, pokiaľ 

Nadobúdateľ, na základe vystavenej faktúry,  uhradí najneskôr do 15. (pätnástich) dní odo 

dátumu skončenia doby trvania zmluvy odmenu podľa článku III tejto zmluvy.   

2. Táto zmluva zaniká: 

- uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá, ak nedôjde k automatickej prolongácii tejto 

zmluvy, 

- písomnou dohodou zmluvných strán, 

- odstúpením od zmluvy v zmysle ust. čl. V tejto zmluvy, 

- písomnou výpoveďou, ktorá musí byť druhej zmluvnej strane doručená do vlastných 

rúk; výpovedná lehota je trojmesačná a začne plynúť prvý deň mesiaca nasledujúceho 

po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená do vlastných rúk druhej 

zmluvnej strany. 

3. Zánikom tejto zmluvy zanikajú práva Nadobúdateľa používať software SEPARUS. 

 

 

Článok V 

Odstúpenie od zmluvy 

 

1. Poskytovateľ je oprávnený od tejto licenčnej zmluvy písomne odstúpiť v prípade 

podstatného porušenia licenčných podmienok Nadobúdateľom, pričom odstúpenie od 

tejto licenčnej zmluvy je účinné jeho doručením Nadobúdateľovi.  

2. Podstatným porušením licenčných podmienok sa na účely týchto licenčných podmienok a 

nad rámec príslušných ustanovení Obchodného zákonníka rozumie aj:  



a) použitie diela Nadobúdateľom v rozpore s dohodnutým spôsobom jeho 

použitia podľa článku II ods. 1,  

b) jeho použitie akýmkoľvek zo spôsobov uvedených v článku II ods. 2 tejto 

zmluvy, 

c) použitie diela v rozpore s dohodnutým rozsahom jeho použitia podľa  článku 

II ods. 3 tejto zmluvy alebo  

d) porušenie povinnosti Nadobúdateľa uvedenej v článku II ods. 4 tejto zmluvy. 

3. Odstúpením od tejto licenčnej zmluvy Poskytovateľom nie sú dotknuté tie práva a 

nároky, ktoré vznikli Poskytovateľovi do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od 

licenčnej zmluvy, najmä práva a nároky vyplývajúce z ustanovení Obchodného zákonníka 

a Autorského zákona. 

 

 

Článok VI 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle nadobúdateľa.  

2. Práva a povinnosti, ktoré nie sú v tejto zmluve upravené, sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Autorského zákona a ďalšími všeobecne záväznými  právnymi predpismi 

SR. 

3. Ak akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy bude vyhlásené za neplatné, nezákonné alebo 

nevynútiteľné ako celok alebo len časť, na takéto ustanovenie alebo jeho časť sa bude 

prihliadať, ako keby nebolo súčasťou tejto Zmluvy, pričom platnosť, zákonnosť 

a vynútiteľnosť zvyšku tejto zmluvy tým nebude dotknutá. 

4. Túto zmluvu je možné meniť na základe dohody obidvoch zmluvných strán, a to vo 

forme písomných dodatkov k tejto zmluve podpísaných obidvoma zmluvnými stranami. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy dostane 

Poskytovateľ a dva rovnopisy Nadobúdateľ. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu 

zmluvu bez akýchkoľvek výhrad podpisujú.  

 

 

V Kajali dňa                                                                V Podhájskej dňa  

 

 

 

 

....................................                                        .................................... 

     ENECOL s.r.o.                                                              Mgr. Roman Ivan 

Kristián Zsille, konateľ                                                    starosta obce Podhájska  


