
Zmluva o aktualizácii počítačového programu

PoskytovateF: Počítače a Programovanie s.r.o. IČO: 36005479
Kuzmányho 22 IČDPH: SK2020451147
010 01 Žilina
Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, odd.: Sro, vložka: 3454/L 

Ing. Zvara Miroslav
Podpisom zmluvy je poverená: Ing. Matejová Alena

Nezábudka, n.o. 100:42000041
Záhradnícka 2 DIČ:2022103842
986 01 Fiľakovo

Ing. Mária Veliká

I. PREDMET ZMLUVY

1. Poskytovateľ, spoločnosť Počítače a Programovanie s.r.o., je vlastníkom autorských práv
k počítačovému programu ADOSW -  Agentúra Domácej Ošetrovateľskej Starostlivosti pre Windows, 
pre vedenie zdravotnej dokumentácie a výkazníctvo na zdravotné poisťovne, ktorý dodáva pre 
agentúry.

2. Užívateľ má platné užívateľské právo /licenciu / na používanie počítačového programu ADOSW -  
Agentúra Domácej Ošetrovateľskej Starostlivosti pre Windows.

3. Predmetom zmluvy je aktualizácia počítačového programu ADOSW -  Agentúra Domácej 
Ošetrovateľskej Starostlivosti pre Windows vzhľadom na legislatívne zmeny, v závislosti od zakúpenej 
licencie programu.

II. DODACIE PODMIENKY

1. Poskytovateľ bude poskytovať platenú aktualizáciu programu v závislosti na legislatívnych 
zmenách po dobu 12-tich mesiacov od dátumu účinnosti tejto zmluvy.

2. Aktualizácie, t.j. nové verzie programu, budú dodávané prostredníctvom siete Internet, alebo 
zasielané poštou na pamäťových médiách -  CD.

3. Nárok na aktualizáciu programu vzniká užívateľovi zaplatením faktúry za aktualizáciu od 
dodávateľa.

4. V prípade, že po ukončení zaplatenej aktualizácie nebude predplatená aktualizácia na 
nasledujúce obdobie, má poskytovateľ právo pri ďalšom predplatení aktualizácie doúčtovať 
užívateľovi aktualizácie programu za predchádzajúce obdobie v ktorom aktualizácia nebola 
zaplatená.

5. Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené používaním programu.

6. Poskytovateľ sa zaväzuje, že obchodné informácie a osobné údaje, spracúvané objednávateľom 
v rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti, ku ktorým sa dodávateľ dostane v rámci 
poskytovania služieb pre objednávateľa, neposkytne tretej osobe a o týchto údajoch zachová 
mlčanlivosť. Mlčanlivosť trvá aj po ukončení platnosti tejto zmluvy. Dodávateľ pri poskytovaní svojich 
služieb dbá o bezpečnosť a ochranu osobných údajov, spracúvaných objednávateľom, v súlade so 
zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Pre tieto účely 
má dodávateľ vypracovanú bezpečnostnú dokumentáciu - Bezpečnostný projekt v súlade
s vyhláškou Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z. o rozsahu a dokumentácii 
bezpečnostných opatrení.

Zastúpenie:

Užívateľ:

Zastúpenie:



7. Užívateľ prehlasuje, že bol poučený o nutnosti každodenného zálohovania údajov na 
zálohovacie médium, ktoré je potrebné uschovať mimo počítača. Odporúčané zariadenia pre 
zálohovanie sú: CD, pamäťové médium pripojené na USB.

1. Suma za aktualizáciu predmetu zmluvy, v závislosti od zakúpenej licencie programu, bude fakturovaná 
jedenkrát ročne vždy na obdobie nasledujúcich 12 mesiacov.

2. Užívateľ sa zaväzuje za predmet zmluvy zaplatiť v termíne splatnosti faktúry v plnej výške vrátane 
DPH.

3. Jedenkrát ročne je dodávateľ oprávnený aktualizovať cenu predmetu zmluvy vzhľadom na zmenu 
nákladov a infláciu.

4. Práce, súvisiace či nesúvisiace s predmetom zmluvy mimo predplatených služieb, ktoré budú na 
základe objednávky vykonávané pracovníkmi dodávateľa u objednávateľa, budú podľa pracovného 
záznamu objednávateľovi fakturované podľa platného cenníka dodávateľa.

IV. ÚČINNOSŤ, PLATNOSŤ ZLMUVY A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nadobúda platnosť jej podpisom a účinnosť dňom 
uhradenia faktúry za aktualizáciu programu v plnej výške.

2. Zmluva automaticky stráca platnosť pokiaľ služba aktualizácie nebude predplatná dlhšie ako 24 
mesiacov.

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch. Jeden dostane poskytovateľ 
a jeden užívateľ.

4. Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy prehlasujú, že s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú 
svojimi podpismi.

III. ÚHRADA ZA AKTUALIZÁCIU

ISIezábvidka, t i . o .
Záhradnícka 2 

986 01 Fiľakovo 
IČO: 42  000  041 
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PoätateaProflranwnwte,m. 
Kumfcq/ho 22,010 012HJNA

IČO: 36005479 _  
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za užívateľa

V Žiline dňa

Prosíme Vami podpísanú zmluvu obratom odoslať na adresu firmy Počítače a Programovanie s.r.o.

V ............ dňa PMLpfl J tt. l lo4lf


