
Zmluva o používaní SW č. 2000/707 
uzatvorená podľa  Obchodného zákonníka  č. 513/1991 Zb. v platnom znení. 

 

 

Zmluvné strany: 

poskytovateľ: 

REMEK, s.r.o., Nálepkova 2, zap. v OR Okr. súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11823/N,  

949 01 Nitra, zastúpený: Ing. Ľubomírom Havlíkom, Ing. Dušanom Kamenickým a Ing. Vladimírom 

Valekom, konateľmi spoločnosti (v zmysle výpisu z OR aj jednotlivo), IČO: 36535605,  

DIČ: 2020152475, IČ DPH: SK2020152475, Banka: SK49 7500 0000 0005 0266 5483, ČSOB Nitra,  

tel.: 6555674-6, fax: 037/7723245, e-mail: remek@remek.sk 

a 
užívateľ: 

Obec , Obecný úrad, Kračúnovce, Obecný úrad, 087 01 Kračúnovce, 

 

zastúpený:……………………………………………………………., starosta obce, IČO: 322 181, 

Banka: VÚB a.s., Bardejov, e-mail: kracunovce1@gmail.com, tel.: 054/73 65 283 

uzatvárajú túto  

zmluvu: 
 

1. Táto zmluva upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vo veci užívania softwarového produktu SMOS (SW pre 

mestá a obce Slovenska, ďalej len SMOS). Na jej základe je užívateľ oprávnený používať SMOS v rozsahu podľa 

prílohy č. 1 pre svoju vnútornú potrebu  a v čase podľa tejto zmluvy. 
2. Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje počas jej platnosti užívateľovi dodávať aktualizácie, vylepšenia a hlavne 

udržiavať daný SW v súlade s platnou legislatívou SR. Poskytovateľ si bude účtovať úplatu za médiá, ktoré sa stanú 

majetkom užívateľa a  poštovné. Súčasťou ceny licencie je aj bezplatné telefonické poradenstvo (hot-line). Táto zmluva 

nezahŕňa právo užívateľa na individuálne vylepšenia podľa jeho špeciálnych požiadaviek, alebo iné doplnky programu. 
3. Táto zmluva nezakladá vlastnícke právo na SMOS a nezakladá žiadne práva na obsiahnutý zdrojový kód, okrem práva 

používať dodaný SMOS pre vnútornú potrebu užívateľa. 
4. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť odo dňa nasledujúceho 

po dni doručenia písomnej výpovede druhej strane.  
5. Účastníci zmluvy sa dohodli na cene za obdobie 1 kalendárneho roka, ktorej výška je špecifikovaná v prílohe č. 1, 

ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Tieto ceny sú konečné, môžu byť zmenené len vzájomnou dohodou 

zmluvných strán vyjadrenou písomným dodatkom k tejto zmluve. 

Dohodnutý spôsob platenia je nasledovný: užívateľ je povinný zaplatiť vyššie uvedenú cenu v lehote splatnosti, 7 dní 

od obdržania faktúry, ktorú mu je povinný zaslať poskytovateľ, pričom poskytovateľ bude fakturovať služby 1 x ročne, 

v tom ktorom roku. V prípade nezaplatenia ceny v lehote splatnosti je poskytovateľ oprávnený účtovať úroky z 

omeškania 0,5 % za každý deň omeškania. V čase, pokiaľ bude užívateľ v omeškaní s úhradou ceny, nie je povinný 

poskytovateľ dodávať užívateľovi aktualizácie a udržiavať daný SMOS v súlade s platnou legislatívou SR. Táto 

povinnosť bude bude obnovená bezprostredne po uhradení dlžnej sumy. 
6. Právo používať SMOS dodaný na základe tejto zmluvy nie je možné previesť na tretiu osobu bez písomného súhlasu 

poskytovateľa. V prípade porušenia tohto dojednania sa zaväzuje užívateľ zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške 8 298,48 Eur. Touto zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok na náhradu prípadnej škody vzniknutej 

poskytovateľovi porušením tejto zmluvnej povinnosti.  
7. Poskytovateľ nezodpovedá za škody užívateľa, ktoré vzniknú používaním predmetného SW. 
8. Táto zmluva nahrádza zmluvu s rovnakým číslom z 26. 1. 2010, je vyhotovená v dvoch rovnopisoch a nadobúda 

platnosť po jej podpísaní obidvomi zmluvnými stranami. 

 
 

V Nitre 3. 1. 2017 

 

 

 

 

---------------------------------------------    -------------------------------------- 

 poskytovateľ        užívateľ 

mailto:kracunovce1@gmail.com


príloha č. 1 

Por.   podsystém programového balíka  cena pre nového    ročný poplatok za 

č.        S M O S  W I N užívateľa v Euro používanie SW v Euro

1 Účtovníctvo miestnych samospráv

2 www.ObecnéPeniaze.sk

3 Evidencia obyvateľstva 60,00

4 Miestne dane - daň z nehnuteľností 60,00

5 Ostatné miestne dane 55,00

6 Majetok

7 Personalistika a mzdy WIN do .....OSČ

 + neobmedzený počet poslancov + tlačový modul

8 Materiálno  - technické zásobovanie

9 Vodné a stočné

10 Pokladničná kniha

11 Registratúra ( + pošta ) 0,00 35,00

12 Sociálny informačný systém

13 Bytové hospodárstvo

14 Miestny poplatok za komunálny odpad      bezplatne k SW Ostatné miestne dane

15 Kataster 

16 Účtovníctvo RO pre školy

17 Fakturácia

18 www.zverejni.info

Spolu: 0,00 210,00

Spolu verzie: 0,00 210,00

Cena spolu bez DPH v Euro: 0,00 210,00

Daň z pridanej hodnoty (20 %): 0,00 42,00

Konečná cena v Euro: 0,00 252,00

http://www.obecnépeniaze.sk/
http://www.zverejni.info/



