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ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVA  
NA VYUŽÍVANIE APLIKÁCIÍ  

č. 2016/169 

uzatvorená  podľa ust. § 65 a násl.zákona č. 185/2015  Z. z., Autorský zákon, v platnom znení, 

a § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení 

1 Z M L U V N É  S T R A N Y    

1.1 UŽ ÍVAT EĽ  

Organizácia:  Národný jadrový fond 

Adresa:  Mierová 19, 827 15 Bratislava 

Zastúpení: Ing. Ladislav Éhn, predseda rady správcov  

 
 
 
IČO:  

prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc., podpredseda rady 
správcov 

Ing. Juraj Homola, podpredseda rady správcov 

0865433 

Pridelené číslo 
zákazníka:  

14685 

(ďalej v tejto zmluve len „Užívateľ“) 

1.2 POSKYTOVATEĽ  

Spoločnosť:  Vema, s. r. o.  

Adresa:  Plynárenská 7/C, 821 09  Bratislava 

Menom ktorého koná:  Ing. Peter Vilem, konateľ 

IČO:  31355374 

Zapísaná: 
Okresným súdom Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka 
č. 5495/B 

Bankové spojenie, č. ú.: Všeobecná úverová banka, a. s.  

 3604642112/0200 

(ďalej v tejto zmluve len „Poskytovateľ“) 

Nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku uzavreli zmluvné strany túto zmluvu o poskytnutí práva 
na využívanie aplikácií:  

2 P R E D M E T  Z M L U V Y   

2.1 Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie súhlasu na použitie programového vybavenia 
poskytovateľa za odmenu pre spracovanie dát užívateľa v rozsahu špecifikovanom 
v prílohe č. 1 k tejto zmluve (ďalej len „aplikácia“). 

2.2 K aplikáciám bude poskytovateľ vykonávať aktualizácie. Aktualizácie budú vykonávané 
v nadväznosti na zmeny a nadobudnutie účinnosti celoštátne platných predpisov, 
prípadne v termínoch dohodnutých s užívateľom.  

2.3 Predmetom tejto Zmluvy je aj riadne nasadenie a sprevádzkovanie aplikácií a riadne 
zaškolenie zamestnancov Užívateľa k ich používaniu. Rozsah týchto implementačných 
a operatívnych služieb a školení je bližšie špecifikovaný v prílohe č. 2 k tejto Zmluve. 
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3 C E N A   

3.1 Cena predmetu zmluvy uvedeného v čl. 2 ods. 2.1 tejto zmluvy, za obdobie  jedného 
kalendárneho rokasa stanoví dohodou zmluvných strán podľa ustanovení zákona č. 
18/1996 Zb., o cenách, v znení neskorších predpisov, na 

372,-  € bez DPH 

(slovom:  tristosedemdesiatdva eur). 

3.2 Cena predmetu zmluvy uvedeného v čl. 2 ods. 2.2 tejto zmluvy sa stanoví dohodou 
zmluvných strán podľa ustanovenia zákona č. 18/1996 Zb., o cenách, v znení neskorších 
predpisov, na 

372,-  € bez DPH 

(slovom:  tristosedemdesiatdva eur) 

za každý nasledujúci rok využívania aplikácií. 

3.3 Cena predmetu zmluvy uvedeného v čl. 2 ods. 2.3 tejto zmluvy sa stanoví dohodou na 

 
1 733,-  € bez DPH 

(slovom:  tisícsedemstotridsaťtri eur) 

3.4 Všetky vyššie uvedené ceny sú bez DPH, ktorá bude pripočítaná v zodpovedajúcej 
zákonnej výške. 

3.5 Poskytovateľ je oprávnený pre každý ďalší rok využívania upraviť výšku ceny stanovenú 
v ods. 3.2 o mieru nárastu spotrebiteľských cien za služby tak, ako budú pre konkrétne 
obdobie štatisticky zisťované a oficiálne zverejňované Štatistickým úradom SR na jeho 
webových stránkach www.statistics.sk.  

4 F A K T U R A Č N É  A  P L A T O B N É  P O D M I E N K Y   

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že úhrada ceny predmetu zmluvy uvedená v ods. 3.1 tejto 
zmluvy bude vykonaná na základe faktúry (daňového dokladu), ktorú poskytovateľ vystaví 
po podpise tejto zmluvy. 

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že úhrada ceny predmetu zmluvy uvedená v ods. 3.2 tejto 
zmluvy bude vykonaná na základe faktúry (daňového dokladu), ktorú poskytovateľ vystaví 
vždy v mesiaci JANUÁR na nasledujúce obdobie. 

4.3 Užívateľ uhradí peňažné záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy v lehote splatnosti 14 dní 
od vystavenia faktúry a na účet poskytovateľa uvedený na faktúre. Faktúra bude 
vystavená v elektronickej podobe v súlade s ustanovením § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 
222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov. Uzatvorením 
zmluvy Užívateľ udeľuje súhlas pre zasielanie daňového dokladu v elektronickej podobe. 

4.4 Užívateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá 
neobsahuje náležitosti daňového dokladu podľa zákona č.222/2004 Z.z., o dani z pridanej 
hodnoty, v znení neskorších zmien a doplnkov, alebo má iné vady v obsahu podľa tejto 
zmluvy. Vo vrátenej faktúre musí vyznačiť dôvod vrátenia. Poskytovateľ je v tomto prípade 
povinný podľa povahy nesprávnosti faktúru opraviť alebo nanovo vyhotoviť. Oprávneným 
vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti. Celá lehota plynie znovu odo 
dňa doručenia opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktúry.  

4.5 V prípade omeškania užívateľa s úhradou poplatku podľa tejto zmluvy je užívateľ povinný 
uhradiť poskytovateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň 
omeškania.  

http://www.statistics.sk/
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4.6 Úrok z omeškania je splatný do 30 dní od vyčíslenia a doručenia druhej zmluvnej strane 
na základe faktúry vystavenej dotknutou zmluvnou stranou, ak  sa nedohodnú zmluvné 
strany písomne inak.   

5 Z V L Á Š T N E  U S T A N O V E N I A ,  Z Á R U K Y   

5.1 Poskytovateľ je oprávnený v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany užívateľa, 
najmä potom, ak je v omeškaní so zaplatením ceny dlhším než 30 dní, alebo v prípade 
poškodenia autorských práv poskytovateľa, odstúpiť od tejto zmluvy.   

5.2 Užívateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade jej podstatného porušenia 
druhou zmluvnou stranou tak, ako je uvedené v príslušných ustanoveniach Obchodného 
zákonníka.  

5.3 Na funkčnosť dodaných aplikácií poskytuje poskytovateľ počas celej doby využívania 
záruku. Tato záruka zahŕňa záväzok poskytovateľa, že dodané aplikácie:  

•  nemajú právne vady,  

•  sú schopné rutinnej prevádzky v bežnej prevádzkovej činnosti užívateľa na dátach 
užívateľa,  

•  budú pracovať podľa referenčnej dokumentácie, ktorá je v elektronickej podobe 
súčasťou dodaných aplikácií,  

•  poskytnú výstupy alebo podklady pre výstupy, ktoré budú v súlade s príslušnými 
legislatívnymi predpismi ku dňu odovzdania aplikácií a počas záručnej doby.  

5.4 Záruka je poskytovaná a ďalej predlžovaná na základe ceny podľa odst. 3.2 tejto zmluvy 
uhradenej užívateľom.  

5.5 V prípade preukázaným spôsobom ohlásenej závady v priebehu záručnej doby je 
poskytovateľ povinný bezodkladne zahájiť práce na jej vyriešenie. Vyriešením reklamácie 
sa rozumie podľa povahy závady jej odstránenie alebo stanovenie ďalšieho postupu, ktorý 
umožní využívanie aplikácií bez výrazných obmedzení až do úplného odstránenia závady.  

5.6 Za preukázaný spôsob ohlásenej vady sa považuje vyplnenie a odoslanie formulára na 
Zákazníckom webe alebo ohlásenie vady na pracovisko poskytovateľa označené ako Call 
Centrum Vema – tel.: 02 20 510 912 počas pracovných dní v dobe od 8.00 hod. do 17.00 
hod. Služby objednané mimo uvedenej doby sa považujú za objednané o 8.00 hod. 
najbližšieho nasledujúceho pracovného dňa. Pokiaľ do 15 minút od ohlásenia vady na 
Zákazníckom webe užívateľ neobdrží e-mailom potvrdenie, ohlási vadu prostredníctvom 
Call Centra Vema. 

5.7 Aktuálne verzie aplikácií sú užívateľovi k dispozícii na webových stránkach poskytovateľa, 
tzv. zákazníckom webe, na adrese http://zakaznik.vema.sk a užívateľ je oprávnený tieto 
využívať počas celej doby trvania platnosti tejto zmluvy.  

5.8 Právo na používanie aplikácií (licenciu) nemôže užívateľ previesť na tretiu osobu alebo 
tretej osobe poskytnúť túto licenciu bez písomného súhlasu poskytovateľa.  

5.9 Všetky vlastnícke a iné práva týkajúce sa aplikácií a akýchkoľvek kópií aplikácií Vema 
prináležia poskytovateľovi. Všetko duševné vlastníctvo obsiahnuté v aplikáciách Vema 
náleží poskytovateľovi a môže byť chránené príslušnými autorskými a inými právnymi 
predpismi.   

5.10 Užívateľ sa zaväzuje, že počas využívania aplikácií Vema bude: 

•  používať aplikácie Vema spôsobom uvedeným v referenčnej dokumentácii,  

•  používať verzie aplikácií Vema platné pre spracovávané obdobie,  

•  postupovať v súlade s Obchodnými podmienkami poskytovateľa, ktoré sú 
v aktuálnom znení na adrese www.vema.sk.  
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5.11 Užívateľ týmto výslovne prehlasuje, že je oboznámený s aplikáciami ponúkanými 
poskytovateľom na základe tejto zmluvy k užívaniu, a súčasne prehlasuje, že tieto 
aplikácie svojou funkcionalitou vyhovujú jeho potrebám.  

6 Z Á V E R E Č N É  U S T A N O V E N I A  

6.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom 
jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých 
jeden obdŕža užívateľ a jeden poskytovateľ. 

6.2 Obe zmluvné strany majú právo túto zmluvu písomne vypovedať. Dĺžka výpovednej lehoty 
je 2 mesiace a začína plynúť 1. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení 
výpovede.  

6.3 Všetky zmeny alebo doplnky k tejto zmluve môžu byť vykonávané písomne, a to formou 
číslovaných dodatkov podpísaných zástupcami oboch zmluvných strán.  

6.4 Všetky nároky či úkony smerujúce k zmene alebo zániku tejto zmluvy, musia byť učinené 
písomne a doručené doporučeným listom, prípadne listom doručovaným kuriérnou 
službou, na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Zmluvná strana má povinnosť oznámiť 
do siedmich dní druhej zmluvnej strane zmenu sídla alebo iných kontaktných údajov, 
uvedených v záhlaví tejto zmluvy.  

6.5 V prípade vyššej moci je každá strana zbavená svojich záväzkov z tejto zmluvy 
a akékoľvek nedodržanie (celkové alebo čiastočné) alebo omeškanie v plnení 
akéhokoľvek zo záväzkov uloženého touto zmluvou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bude 
tolerované. 

6.6 Nevymožiteľnosť alebo neplatnosť ktoréhokoľvek článku, odstavca, pododstavca alebo 
ustanovenia tejto zmluvy neovplyvní vymožiteľnosť alebo platnosť ostatných ustanovení 
tejto zmluvy. V prípade, že akýkoľvek takýto článok, odstavec, pododstavec alebo 
ustanovenie tejto zmluvy by mal byť z akéhokoľvek dôvodu zbavený platnosti (hlavne 
z dôvodu rozporu s aplikovateľnými zákonmi a ostatnými právnymi normami), vykonajú 
zmluvné strany konzultácie a dohodnú sa na právne prijateľnom spôsobe vykonania 
zámerov obsiahnutých v takých častiach tejto zmluvy, ktorých platnosť skončila.   

6.7 Otázky v tejto zmluve neupravené sa riadia Obchodným zákonníkom.  

6.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy:  

•  Príloha č. 1 – Zoznam a rozsah dodaných aplikácií 

•  Príloha č. 2 – implementačné služby 

•  Príloha č. 3 – Obchodné podmienky (http://www.vema.sk/o-spolecnosti-na-stiahnutie/) 

•  Príloha č. 4 – Technické a prevádzkové podmienky(http://www.vema.sk/o 
spolecnosti-na-stiahnutie/ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vema.sk/o-spolecnosti-na-stiahnutie/
http://www.vema.sk/o%20spolecnosti-na-stiahnutie/
http://www.vema.sk/o%20spolecnosti-na-stiahnutie/
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6.9 Zmluvné strany tejto zmluvy prehlasujú, že sa riadne oboznámili s jej obsahom, ktorý 
zodpovedá ich pravej a slobodnej vôli, vykonanej nie v tiesni, či za inak nápadne 
nevýhodných podmienok a na dôkaz tohto pripájajú vlastnoručné podpisy:   

 

V Bratislave, dňa                 V Bratislave, dňa 

 

 
 
 
 
 
 

Užívateľ 
Národný jadrový fond 

 
 
 
 
 
 

Poskytovateľ 
Vema, s. r. o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     

Ing. Ladislav Éhn  

predseda rady správcov 

 

 

 

 

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

prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc., 
podpredseda rady správcov 

 

 

 

 

 

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

Ing. Juraj Homola 

podpredseda rady správcov 

 

 

 

Ing. Peter Vilem 
konateľ 
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PRÍLOHA  
č. 1 k zmluve č. 2016/169 

 

Zoznam a rozsah dodaného programového vybavenia v rámci tejto zmluvy:  

Organizácia IČO 
Počet osobných 

čísel 

Národný jadrový fond 30865433 20 

   

Programové vybavenie Vema sa užívateľovi poskytuje vo viac užívateľskej verzii v nasledujúcom 
rozsahu:  

komponenty  počet os. čísel 
Počet riadkov 

v účtovnom denníku 

EL obsahuje:  
účtovníctvo, banka, fakturácia, majetky 

 

do 10 000 pokladňa  

  

  

V Bratislave, dňa                    V Bratislave, dňa 

 

 

 

Užívateľ      Poskytovateľ 

Národná jadrový fond         Vema, s.r.o. 

 

 

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

Ing. Ladislav Éhn        Ing. Peter Vilem 

predseda rady správcov           konateľ 

 

 

 

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

prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.,  

podpredseda rady správcov 

 

 

 

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

Ing. Juraj Homola 

podpredseda rady správcov 
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PRÍLOHA  
č. 2 k zmluve č. 2016/169 

 

Zoznam a rozsah dodaných služieb implementácie v rámci tejto zmluvy: 

 

Názov služby 
Cena za 

jedn. 
Jedn. 

Počet 
jedn. 

Cena 

Úvodné nastavenie    333  

Priebežné zaškolenie EL 35 hod. 20 700 

Asistencia pri spracovaní 
ekonomiky do prvej uzávierky 

35 hod. 20 700 

CELKOM ZA SLUŽBY      1 733 

 

V Bratislave, dňa                   V Bratislave, dňa 

 

 

 

 

Užívateľ      Poskytovateľ 

Národná jadrový fond         Vema, s.r.o. 

 

 

 

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

Ing. Ladislav Éhn        Ing. Peter Vilem 

predseda rady správcov           konateľ 

 

 

 

 

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

prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.,  

podpredseda rady správcov 

 

 

 

 

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

Ing. Juraj Homola 

podpredseda rady správcov 


