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LICEN ČNÁ ZMLUVA 
uzatvorená v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. Autorský zákon v platnom znení 

v spojení s ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 zb. Obchodný zákonník 
v platnom znení 

 
číslo 2014KU568 

 
 

I.  ZMLUVNÉ STRANY 
 
PROMYS soft, s.r.o. 

Sídlo: Námestie M.R.Štefánika 582/29B,   907 01  Myjava 
Zapísaná v: OR OS Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 18920/R 
IČO: 36 276 847 
DIČ / IČ DPH: 2022084097 / SK2022084097 
V zastúpení: Mgr. Elena Dugová, konateľ spoločnosti 

ďalej „poskytovateľ“  
 
a 
 
Zariadenie pre seniorov  

Adresa: Ul. Fraňa Kráľa 2688/4,   915 01  Nové Mesto nad Váhom 
IČO: 42372984 
DIČ / IČ DPH: 2024154671 / - 
V zastúpení: Mgr. Zuzana Kubrická, riaditeľka ZpS 

ďalej „nadobúdateľ“  
 

II.  PREDMET ZMLUVY 
 
1. Poskytovateľ udeľuje touto zmluvou (ďalej len „zmluva“ ) nadobúdateľovi nevýhradný súhlas 

k výkonu práva používať počítačový program KUCHYŇA (ďalej len „program“ ) za cenu a za 
podmienok špecifikovaných v zmluve. Špecifikácia programu je v Prílohe č. 1, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Použitie programu je obmedzené na: 
a) Jednoužívateľský prístup 
b) Plánovanie stravy pre max. 100 stravníkov denne 
c) Na adresu nadobúdateľa 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje po dobu platnosti zmluvy poskytovať nadobúdateľovi nasledovné 
služby súvisiace s programom: 
a) Pomoc pri inštalácii a nastavení programu 
b) Školenia a konzultácie. 
c) Telefonické a e-mailové poradenstvo. 
d) Kontrolu formálnej správnosti údajových prostredí a konzistentnosti databáz. 
e) Pomoc pri riešení havarijných stavov a oprave poškodených údajových prostredí. 
f) Vytvárať aktualizované verzie programu tak, aby zodpovedali platným predpisom 

a relevantným požiadavkám užívateľov programu. 

3. Poskytovateľ poskytuje služby v rámci zmluvy len v mieste svojho sídla. Služby poskytované 
u nadobúdateľa, individuálne úpravy programu, ako aj ďalšie činnosti nevymenované v bode 2. sú 
nad rámec zmluvy. 
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III.  CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

1. Cena za predmet zmluvy bola stanovená dohodou v súlade s § 3 zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. 
a predstavuje  360  EUR bez DPH ročne.  

2. Cena s DPH bude počítaná a fakturovaná podľa sadzby DPH platnej v čase dodania služby. 
3. Fakturácia sa bude vykonávať ročne v čiastke 360 EUR bez DPH. Poskytovateľ vystaví a zašle 

v priebehu príslušného obdobia faktúru na poštovú adresu nadobúdateľa. V prípade ročnej alebo 
polročnej fakturácie je najskôr zaslaná zálohová faktúra a daňový doklad až následne po 
obdržaní úhrady. 

4. Splatnosť faktúry je 14 dní. 

5. Úhrada sa bude vykonávať bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa na základe 
faktúry.  

6. V prípade omeškania s platením faktúry si poskytovateľ vyhradzuje právo fakturovať úrok 
z omeškania 0,01 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

7. Služby poskytovateľa nad rámec predmetu zmluvy sa fakturujú po vzájomnej dohode 
samostatne na základe objednávky nadobúdateľa podľa cenníka: 
a) hodina práce.................................................................................... 19,00 EUR bez DPH 
b) náhrada dopravných nákladov za každý km jazdy ........................... 0,45 EUR bez DPH 
c) náhrada straty času pri cestovaní za každú hodinu........................... 5,00 EUR bez DPH 
d) náklady spojené s ubytovaním............................................................. podľa skutočnosti 
Hodinové sadzby sa počítajú za každú začatú hodinu. 

 
 

IV.  PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 
 
1. Poskytovateľ je povinný: 

a) Poskytovať služby podľa článku II. ods. 2 v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod. v sídle 
poskytovateľa, pričom si vyhradzuje právo stanoviť termín a čas pre konzultácie a školenia 
podľa písm. b) uvedeného odseku. 

b) Poskytovať služby podľa článku II. ods. 2 v najkratšom možnom termíne, dohodnutom pri 
každom konkrétnom prípade s nadobúdateľom. 

c) Zabezpečiť zachovanie utajenia skutočností obchodnej, organizačnej, technickej, odbornej a 
osobnej povahy súvisiace s nadobúdateľom a jeho činnosťou, ako aj zachovanie diskrétnosti 
o akýchkoľvek osobných a finančných údajoch uložených v údajovom prostredí programu. 

2. Poskytovateľ je oprávnený: 
a) Pozastaviť plnenie všetkých svojich záväzkov ako i funkčnosť programu, pri neplnení 

finančných záväzkov nadobúdateľa voči poskytovateľovi. 
b) Požadovať prístup k potrebným údajom nadobúdateľa za účelom plnenia tejto zmluvy. 
c) Použiť pre plnenie zmluvy vzdialený prístup, ak to technické a programové prostriedky 

nadobúdateľa umožňujú. 
d) Použiť pre distribúciu programu nielen hmotné nosiče ale aj internetové pripojenie. 
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3. Nadobúdateľ je povinný: 
a) Zaplatiť poskytovateľovi odmenu dohodnutú podľa článku III. Užívacie práva nadobúdateľa 

k programu vznikajú až dňom úplnej úhrady ceny podľa článku III. bod 3. poskytovateľovi.  
b) Poskytnúť poskytovateľovi všetku a akúkoľvek súčinnosť potrebnú na plnenie zmluvy. 
c) Oboznámiť sa s dokumentáciou k programu a na prípadné nejasnosti sa spýtať. 
d) Užívať program len v súlade s jeho určením, dokumentáciou a touto zmluvou. 
e) Bezodkladne informovať poskytovateľa o nefunkčnosti, či prípadných chybách programu. 
f) Bezodkladne informovať poskytovateľa o zmene všeobecne záväzných právnych predpisov 

ako aj interných normatívnych správnych aktov, ktoré majú bezprostredný vplyv na 
funkčnosť programu a na požiadanie poskytnúť mu ich kópiu. 

g) Informovať poskytovateľa o zmene kontaktných údajov uvedených v Prílohe č. 2 ods. 2 a 
poštovej adresy, ktoré sú potrebné pre zasielanie aktualizácií programu, informácií a faktúr. 

h) Pravidelne vytvárať zálohy údajového prostredia programu a na požiadanie ich sprístupniť 
poskytovateľovi za účelom opravy chýb. 

4. Nadobúdateľ je oprávnený: 
a) Užívať program iba na takej adrese a v takých variantoch, ako je špecifikované v zmluve. 
b) Užívať program tak dlho, dokiaľ bude rešpektovať podmienky tejto zmluvy. 

5. Nadobúdateľ nie je oprávnený počas platnosti zmluvy ani po jej skončení: 
a) Previesť právo používať program na tretiu stranu, ani ho prenajať, zverejniť, zapožičať, 

alebo akoukoľvek formou poskytnúť licenčné číslo tretej strane. 
b) Šíriť ďalej program (v celku či po častiach) a s ním súvisiace know-how. 
c) Zasahovať do inštalačných, programových a dátových súborov programu iným spôsobom, 

ako je uvedené v dokumentácii alebo v iných pokynoch poskytovateľa. 
d) Program upravovať či zahŕňať do iných systémov. 
e) Vykonávať spätnú analýzu programu. 
f) Odstraňovať identifikačné znaky poskytovateľa z programu, z inštalačných médií 

a tlačových zostáv. 
g) Používať program na základe tejto zmluvy v rôznych organizačných jednotkách a/alebo 

dislokovaných prevádzkach. 
 
 

V.  OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI A ZÁRUKY 
 

1. Poskytovateľ poskytuje záruku, že program má ku dňu podpisu zmluvy podstatné funkčné 
vlastnosti popísané v Prílohe č. 1 a v dokumentácii k príslušnej verzii programu. 

2. Poskytovateľ zodpovedá iba za funkčnosť aktuálnych verzií programu. 
3. Poskytovateľ nezodpovedá za chyby starších verzií programu ani za ich prípadnú 

nekompatibilitu s novými softvérovými či hardvérovými prostriedkami. Poskytovateľ nie je 
povinný vykonávať technickú podporu, vývoj ani údržbu starších verzií programu. 

4. Za chybu programu nemožno označiť skutočnosť, že program nereflektuje a/alebo neobsahuje 
údaje uvedené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a/alebo interných normatívnych 
správnych aktoch, ktoré neboli poskytovateľovi známe v čase výroby programu. 

5. Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené použitím programu, ktoré vzniknú: 
a) Nesprávnym používaním programu. 
b) Vzájomným pôsobením viacerých programových vybavení inštalovaných v počítači. 
c) Nesprávnym nastavením a obsluhou výpočtovej techniky. 
d) Vplyvom technickej chyby výpočtovej techniky či rozvodnej siete, vrátane fyzických 

a logických chýb pamäťových médií. 
e) Počítačovou infiltráciou. 
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f) Akoukoľvek nefunkčnosťou či nesprávnou konfiguráciou operačného systému. 
g) Spracovaním chybných vstupných údajov, prácou na chybnom alebo nevyhovujúcom 

technickom vybavení a na poškodenom alebo neaktualizovanom programe. 
h) Vonkajšou manipuláciou s údajmi. 
i) Akýmikoľvek úpravami programového vybavenia vrátane inštalačných súborov 

nadobúdateľom ako i treťou stranou. 
 
 

VI.  VYŠŠIA MOC 
 

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú také okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle 
zmluvných strán a ktoré nemôžu zmluvné strany ovplyvniť, napr. živelné pohromy, požiare, 
mobilizácie, vojny a iné nepriateľské akcie (vyhlásené i nevyhlásené), povstania, nepokoje, 
štrajky, zmeny štátoprávneho usporiadania a pod., ale aj so spätnou platnosťou vydané či 
zverejnené všeobecne záväzné právne predpisy a/alebo interné normatívne správne akty. 

2. Ak sa splnenie zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude 
chcieť odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, 
cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa na vyššiu moc odvolala právo 
odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhému 
účastníkovi. 

3. V prípade zániku zmluvy uvedeným spôsobom je nadobúdateľ povinný zaplatiť 
poskytovateľovi alikvotnú úhradu za služby poskytnuté pred dátumom zániku. Inak nie sú 
účastníci povinní plniť si navzájom žiadne reparácie. 

 
 

VII.  DOBA PLATNOSTI A VÝPOVEDNÁ DOBA 
 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. 
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú 1 rok  od dátumu jej podpisu. 

3. Zmluva môže byť ukončená 
a) Písomnou výpoveďou bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť 

prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede. 
b) Obojstrannou dohodou zmluvných strán. 
c) Odstúpením od zmluvy. 

4. Po ukončení platnosti zmluvy je poskytovateľ oprávnený obmedziť funkčnosť programu. 

5. Ak nadobúdateľ používa počítačový program aj po uplynutí doby platnosti podľa bodu 2. a 
nedôjde k ukončeniu zmluvy niektorým zo spôsobov uvedených v bode 3., obnovuje sa zmluva 
na rovnakú dobu a za tých istých podmienok, za akých bola dojednaná pôvodne. 

 
 

VIII.  ZÁVERE ČNÉ USTANOVENIA 
 

1. Akékoľvek zmeny zmluvy musia byť uskutočnené po vzájomnej dohode zmluvných strán, 
písomne a musia mať formu dodatku k zmluve. 

2. Vzťahy zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v písomnom styku budú neprevzaté zásielky považované za 
doručené v zmysle zákona o správnom konaní. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že nepostúpia ani neprevedú žiadne práva alebo povinnosti 
vyplývajúce zo zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany na 
tretiu stranu. 
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5. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana dostane po jednom. 

6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na aktualizáciu cien uvedených v čl. III. Aktualizácia 
podlieha ustanoveniam čl. VIII., bod 1. zmluvy. 

7. Poskytovateľ dáva nadobúdateľovi súhlas so zverejnením zmluvy s výnimkou Prílohy č. 2 na 
jeho web stránke. Ak má nadobúdateľ povinnosť zverejniť zmluvu podľa platnej legislatívy, 
zmluva nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení. 

8. Poskytovateľ prehlasuje, že je jediným vykonávateľom majetkových práv k programu. 
9. Nadobúdateľ prehlasuje, že mu je známy stav programu a považuje ho za vhodný pre svoje 

vlastné potreby. 

10. Podpísaním zmluvy obidve strany potvrdzujú 
a) že sa dôkladne s jej obsahom oboznámili a porozumeli jej, 
b) že zmluva bola uzatvorená po vzájomnom prejednaní, podľa ich slobodnej vôle, nie v tiesni, 

ani za nápadne nevýhodných podmienok, 
c) že počas celého trvania zmluvy budú konať v súlade s ňou. 

 
Príloha č. 1: Špecifikácia programu 
Príloha č. 2: Kontaktné údaje 
 
 
V Myjave, dňa 16.12.2014 V Novom Meste nad Váhom, dňa 16.12.2014 
 
 
 
 
 
 ................................................ ................................................ 
 poskytovateľ nadobúdateľ 
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Príloha č. 1 
k zmluve číslo 2014KU568 

 
 

uzatvorenej medzi 
PROMYS soft, s.r.o., ako poskytovateľ 

a 
Zariadenie pre seniorov, ako nadobúdateľ 

 
 

Špecifikácia programu KUCHYŇA 
 

Program sa používa pre kompletnú evidenciu agendy stravovacej prevádzky. Skladá sa z dvoch 
hlavných úzko prepojených modulov – plánovania stravy a skladu potravín.  

Modul plánovanie obsahuje: 

- evidenciu jedálnych lístkov 
- evidenciu počtov stravníkov, ktoré sa zadávajú priamo po odberateľoch alebo sa automaticky 

vytvárajú z plánu odoberanej stravy jednotlivých stravníkov.  
- výpočet kalkulácií a spotreby surovín na prípravu jednotlivých receptov, kontrolu na 

dostatok voľného materiálu na sklade a výpis problematických kariet 
- vytváranie a evidenciu žiadaniek  
- stravenkový systém, ktorý umožňuje sledovanie jednotlivých stravníkov, plánovanie stravy 

na základe typu pobytu a odoberaných jedál, oceňovanie stravy  pre stravníka na základe 
pridelenej stravnej jednotky 

- pre typy  prevádzok, ktoré vydávajú stravu na základe stravných lístkov, je k dispozícii 
evidencia predaja stravných lístkov, ktorá zahŕňa kompletnú evidenciu cenín – stravných 
lístkov – nákup lístkov na pokladňu a predaj stravníkom.  

 
Skladový modul obsahuje: 
- evidenciu skladových kariet potravín, zásob a ostatných skladových dokladov (príjemky, 

výdajky, objednávky), pričom pracuje na princípe priemerných cien alebo pevných cien. 
V prípade evidencie skladu v pevných cenách je na príjemkách možno zadávať dátum 
expirácie, ktorý sa zohľadňuje pri výdaji materiálu. Užívateľ si má možnosť vybrať 
konkrétne skladové zásoby, pričom zohľadňuje expiráciu materiálu, jednotkovú cenu a 
balenie  

- evidenciu zmlúv s dodávateľmi o cenách potravín a ponuku týchto cien na príjemkách.  
- možnosť vykonávania inventúru v ľubovoľnom dni 
 
Program umožňuje: 

- sledovanie dodržiavania predpísaných energetických a nutričných hodnôt  
- evidenciu alergénov potravín a ich zobrazovanie pri receptoch na jedálnych lístkoch  
- sledovanie skutočných nákladov na odobratú stravu a porovnanie s normami jednotlivých 

jedál 
- tlač množstva tlačových zostáv potrebných pre prípravu jedál, štatistických údajov  

a základných skladových dokladov  
 
Systém KUCHYŇA je naprogramovaný v databázovom systéme Microsoft Visual FoxPro ako 

sieťová verzia pre siete Novell 3.xx, 4.xx, Microsoft Windows.  
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Príloha č. 2 
k zmluve číslo 2014KU568 

 
 

uzatvorenej medzi 
PROMYS soft, s.r.o., ako poskytovateľ 

a 
Zariadenie pre seniorov, ako nadobúdateľ 

 
Kontaktné údaje 

 
 

1. Kontaktné údaje poskytovateľa: 
a) Kontaktná osoba:  Mgr. Elena Dugová 
b) E-mailová adresa:  dugova@promys.sk, promys@promys.sk 
c) Telefonický kontakt:  +421 905 833562, +421 34 6215111 

2. Kontaktné údaje nadobúdateľa: 
a) Kontaktná osoba:  Zuzana Kaštílová 
b) E-mailová adresa:  kastilova@zpsnm.sk 
c) Telefonický kontakt:  ............................................... 

3. Licenčné číslo programu:  0556844512 
 
 


