VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A LICENČNÉ PODMIENKY
INFORMAČNÉHO SYSTÉMU URBIS®
(platné od 15.10.2012)
1.
2.

Informačný systém pre obce a mestá URBIS® (ďalej len Program) je súbor počítačových
programov, ktoré distribuuje MADE, spol. s r.o. (ďalej len Poskytovateľ).
Poskytovateľ je podľa príslušných ustanovení zákona NR SR č. 618/2003 Z. z. o autorskom
práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) v znení neskorších
predpisov nositeľom majetkových práv k Programu.

LICENCIA
3.

4.

5.

Poskytovateľ poskytuje Nadobúdateľovi licenciu - právo používať Program počas trvania
zmluvy v jednej lokálnej počítačovej sieti na jednom databázovom serveri a neobmedzenom
počte pracovných staníc (sieťová verzia), pokiaľ nie je v licenčnej zmluve uvedené inak.
Licencia je nevýhradná a neprenosná a poskytuje sa na dobu neurčitú, pokiaľ nie je v licenčnej
zmluve uvedené inak.
Nadobúdateľ nesmie previesť licenciu na inú osobu, nesmie požičiavať ani prenajímať alebo
iným nedovoleným spôsobom nakladať s Programom a jeho aktualizáciami bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa. Nadobúdateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom
Program alebo jeho časť modifikovať alebo prekladať; nesmie používať disasemblovanie,
dekompiláciu, ani iné metódy reverzného inžinierstva.
Nadobúdateľ má právo používať Program a službu Systémová podpora na plnenie vlastných
úloh v rozsahu zmluvne dohodnutom, v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými a licenčnými
podmienkami, pokynmi zamestnancov Poskytovateľa a podľa podmienok uvedených
v používateľskej dokumentácii.

SYSTÉMOVÁ PODPORA
6.

7.

8.

9.

Poskytovateľ poskytuje k Programu platenú službu Systémová podpora, ktorá zahŕňa:
a. telefonickú a e-mailovú podporu, t.j. poskytnutie odpovede cez telefónnu linku resp. e-mail
na otázky týkajúce sa problémov pri používaní Programu, t.j. k obsluhe Programu,
k problémovým stavom a k správaniu sa Programu v rozpore s opisom v používateľskej
dokumentácii, a to v rozsahu max. 10 min. na jeden telefonický hovor;
služba je poskytovaná v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod.
na telefónnom čísle 048-2861353 resp. na adrese urbis@made.sk;
b. legislatívnu a programovo-technickú údržbu, t.j. poskytnutie nových verzií Programu
so zapracovanými legislatívnymi zmenami, s novými a optimalizovanými funkciami,
ako aj poskytnutie nových verzií Programu v dôsledku zmien v informačných technológiách;
c. distribúciu nových verzií podľa predchádzajúceho bodu, t.j. presunutie aktuálnej verzie
Programu od Poskytovateľa k Nadobúdateľovi poštou, osobným doručením, zverejnením
na internete apod.
Nadobúdateľ sa zaväzuje aktualizovať parametre svojho technického a programového
vybavenia tak, aby vyhovovali technickým a programovým podmienkam požadovaným
pre prevádzku Programu, ktoré sú uvedené v používateľskej dokumentácii.
Nadobúdateľ poskytne počas plnenia zmluvy prostredníctvom oprávnených osôb
zamestnancom Poskytovateľa potrebnú súčinnosť v rozsahu plnenia predmetu zmluvy.
Absencia spolupôsobenia Nadobúdateľa vylučuje zodpovednosť Poskytovateľa za vzniknuté
škody. Nadobúdateľ sa zaväzuje bez zbytočného meškania písomne oznámiť Poskytovateľovi
prípadné zmeny údajov o svojej organizácii a jej pracovníkoch, ktoré sú potrebné pre riadne
plnenie predmetu zmluvy.
Poskytovateľ môže realizovať zmeny v Programe zvyšujúce jeho možnosti využitia, ako aj
zmeny v dôsledku vývoja technického vybavenia, operačných systémov a programovacích
prostriedkov. Poskytovateľ si vyhradzuje právo ukončiť podporu funkčnosti Programu na tých
platformách, ktoré ich výrobcovia prestali podporovať.
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10. Poskytovateľ odstráni bez zbytočného meškania chyby v Programe, ktoré bránia v jeho
ďalšom používaní. Opravnú verziu Poskytovateľ zverejní na internete, prípadne ju doručí
Nadobúdateľovi poštou alebo osobne.

ZÁRUKA A REKLAMAČNÉ KONANIE
11. Poskytovateľ garantuje, že Program je bez právnych vád, žiadnym spôsobom nepoškodzuje
práva tretích strán, vrátane práva vlastníckeho, zmluvných záväzkov, zachovania obchodného
tajomstva, chránených informácií, záväzkov mlčanlivosti, obchodných značiek, autorských
či patentových práv.
12. Poskytovateľ garantuje, že Program má v dobe dodania funkčné a technické vlastnosti,
ktoré zodpovedajú používateľskej dokumentácii a platnej legislatíve. Poskytovateľ sa zaväzuje
Program priebežne aktualizovať v závislosti od legislatívnych zmien a v rozsahu dopadu týchto
zmien na použité algoritmy v termíne, ktorý je nevyhnutný na spracovanie údajov
aktualizovanou legislatívnou zmenou.
13. Predmetom reklamačného konania je chyba Programu. Kategorizácia chýb:
a. Kritická chyba má taký vplyv, že podstatné časti funkčnosti Programu sú u Nadobúdateľa
nepoužiteľné pre zabezpečenie činností, ktoré vyplývajú zo zákonných noriem a Nadobúdateľ nemôže pokračovať v práci náhradným spôsobom pomocou Programu.
b. Nekritická chyba neovplyvňuje spôsob používania Programu opísaný v používateľskej
dokumentácii z pohľadu plynulej prevádzky a spoľahlivosti.
14. Reklamáciu Nadobúdateľ uplatní písomne poštou alebo zaslaním e-mailu s podrobným opisom
chyby a okolností jej vzniku na e-mailovú adresu urbis@made.sk. Prijatie reklamácie potvrdí
Poskytovateľ odosielateľovi spätným e-mailom.
15. Za účelom diagnostikovania chýb zo vzdialeného pracoviska Nadobúdateľ umožní
zamestnancom Poskytovateľa vzdialený prístup do svojho systému.
16. Poskytovateľ začne odstraňovať reklamovanú chybu do 48 hodín (reakčná doba) od potvrdenia
reklamácie podľa predchádzajúceho bodu. Poskytovateľ sa zaväzuje reklamáciu vyriešiť
v prípade kritickej chyby najneskôr do 2 pracovných dní od uplynutia reakčnej doby,
nekritickú chybu v najbližšej plánovanej verzii Programu.
17. Za odstránenie chyby sa považuje zverejnenie opravnej verzie Programu na internete,
resp. jej doručenie Nadobúdateľovi elektronickou poštou, vzdialeným prístupom, prípadne
osobne.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
18. Tieto Všeobecné obchodné a licenčné podmienky je Poskytovateľ oprávnený meniť bez
súhlasu Nadobúdateľa. O ich zmenách bude Nadobúdateľa informovať vopred vhodným
spôsobom (napr. písomne, osobne alebo zverejnením na internete). Všeobecné obchodné
a licenčné podmienky a ich zmeny nadobúdajú účinnosť dňom v nich uvedenom.
19. Tieto Všeobecné obchodné a licenčné podmienky vydáva Poskytovateľ s účinnosťou
od 15.10.2012 v zmysle § 273 Obchodného zákonníka. Všeobecné obchodné a licenčné
podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej licenčnej zmluvy. Odchylné ustanovenia
v zmluve majú prednosť pred Všeobecnými obchodnými a licenčnými podmienkami.
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