
Zmluva o prevode práv k produktu Exekutor2016 

uzatvárajú zmluvu o poskytnutí práv k užívaniu produktu Exekútor 2016 

Odberateľ prehlasuje, že vyššie uvedené údaje sú pravdivé a aktuálne a zaväzuje sa bezodkladne oznámiť dodávateľovi každú zmenu, ktorá 
by mohla mať vplyv na plnenie jeho zmluvných záväzkov. Je si vedomý, že pri neoznámení takejto skutočnosti ponesie zodpovednosť a 
následky, ktoré by mohli druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť. 

Čl. I.  
Predmetom tejto zmluvy je:  
1.prevod práva na odberateľa používať v zmysle Autorského zákona systém na vedenie a vytváranie agendy pre súdnych exekútorov s 

názvom EXEKUTOR 2016 (ďalej len Exekutor2016) ako užívateľa multilicencie pre úrad súdneho exekútora s číslo 
preukazu: ................................ Na základe tejto zmluvy dodávateľ povoľuje nainštalovať systém Exekutor2016 na akýkoľvek počítač, 
notebook, stanicu, pobočku či vzdialené pripojenie pokiaľ bude využívať agendu exekútorského úradu súdneho exekútora, ktorý je 
odberateľom tohoto systému.  

2.Pred inštalovaním systému Exekuto2016 je nutné nainštalovať nové verzie modulov ExekutorCC, používateľskej aplikácie a konfiguráciu 
systému. Ak odberateľ má aktivovaný systém Exekutor2011 je inštalácia prevedená automaticky a poplatok je 0€. Inak je inštalačný 
poplatok vo výške 300€ za každú pracovnú stanicu, na ktorú sa inštaluje aplikácia Exekutor2016.   

3.údržba programového vybavenia spočíva v aplikácii legislatívnych zmien do programového vybavenia formou nových (update) verzií po 
dobu platnosti tejto zmluvy, zaisťovaním poradenstva pre odberateľa formou e-mailu, telefonicky, s pomocou servisného partnera, 
vzdialenou správou pomocou služby TeamViewer - MTSPodpora alebo osobne. 

Čl. II. 
1.Po podpise tejto zmluvy Dodávateľ odovzdá prístupové kódy k privátnej časti portálu mtssoftware.eu kde sprístupní stiahnutie upgrade 

systému Exekutor2016, poprípade dodá systém Exekutor2016 nainštalovaním systému pomocou vzdialenej správy. V privátnej časti 
portálu mtssoft.net dodávateľ umožní odberateľovi stiahnuť najnovšiu verziu systému Exekutor2016 nápovedu a manuály k systému 
Exekutor2016 a ďalšie podporné súbory. 

2.Dodávateľ sa zaväzuje zapracovávať legislatívne zmeny automaticky v primeranom čase a včas informovať odberateľa o vykonaných 
zmenách prostredníctvom emailu. 

3.Prvým spustením systému Exekutor2016 dôjde k automatickej aktivácií systému a týmto sa stáva plnenie tejto zmluvy podľa čl. I bod 1 
účinným a splneným zo strany dodávateľa. 

4.Telefonická podpora bude viazaná na telefónne čísla, ktoré odberateľ zašle dodávateľovi prostredníctvom emailu, sms alebo písomne. 
Hovory z iných telefónnych čísiel budú ignorované. 

5.Dodávateľ bude dodávať programové vybavenie funkčné a bude ho aktualizovať na prianie odberateľa, vytvárať SQL príkazy a zároveň sa 
zaväzuje poskytovať súčinnosť pri riešení problémov, resp. poskytovaní podpory prostredníctvom vzdialenej správy pomocou služby 
TeamViewer na základe nasledovných podmienok: 

5.1.dodávateľ nemusí akceptovať návrhy odberateľa ak budú v rozpore inou funkcionalitou systému alebo budú odporovať legislatíve, 
prípadne nebudú realizovateľné z dôvodu obmedzení systémov tretích strán. 

5.2.dodávateľ môže požadovať mimoriadnu úhradu nákladov za také zmeny systému, ktoré budú vyžadovať zakúpenie komponentov, 
modulov a licencií od tretích strán alebo, časovo výrazne náročné, alebo nebudú mať uplatnenie na iných úradoch súdnych 
exekútorov. 

5.3.dodávateľ môže prevádzať zmeny v programovom vybavení, ktoré budú zvyšovať jeho funkčnosť, môže ale tiež prevádzať zmeny 
vyplývajúce z vývoja operačných systémov a súvisiaceho programového vybavenia po dobu platnosti tejto zmluvy. 

5.4.počet bezplatných servisných zásahov objednaných telefonicky, písomne alebo exektronickou poštou s využitím služby 
teamviewer nie je obmedzený.  

5.5.počet bezplatne vytvorených SQL príkazov je neobmedzený.  
5.6.všetky požiadavky zadané odberateľom sa vybavujú prednostne pred odberateľmi základných zmlúv. 
5.7.dodávateľ sa zaväzuje vykonať najviac dve osobné návštevy pre riešenie problémov a konzultácie v sídle odberateľa. Každá 

návšteva navyše bude spoplatnená sumou 500€ za deň. 
5.8.dodávateľ eviduje verziu systému Exekutor2016 samostatne pre odberateľa vo zvláštnom adresári a prápadné zmeny zapracuje 

len  po oboznámení a schválení odberateľom. 
5.9.súčasťou systému Exekutor2016 je aj balík ExekutorCC. 

6.Dodávateľ nezodpovedá za škody, ktoré odberateľovi vznikli spracovaním chybných vstupných údajov, za následné škody, ktoré vzniknú 
spracovaním týchto chybných vstupných údajov, alebo za škody, ktoré odberateľovi vznikli v prípade, že ďalej pokračoval v používaní 
programového vybavenia, aj keď toto vykazovalo zrejmé nedostatky. 

7.Dodávateľ nezodpovedá za stratu údajov. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť pri vytvorení a správe zálohovacieho systému. 

Dodávateľ: MTSsoftware Matej Súkenik 
A. Dubčeka 121/29 
956 41 Uhrovec 
Slovenská Republika 
IČO: 35209895 
IČ DPH: SK1028903557

Mobil : ++421(0)905 939 096 
e-mail: matejsukenik@mtssoftware.eu 
www: mtssoftware.eu

a Odberateľ: ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________



Čl. III 
1.Odberateľ má právo používať predmet tejto zmluvy výlučne len v rozsahu v tejto zmluve uvedenom, len pre účely z tejto zmluvy 

vyplývajúce a v súlade s pokynmi a podmienkami uvedenými v návode dodávateľa. 
2.Odberateľovi nevznikajú zakúpením a dodaním systému Exekútor 2016 dodávateľom autorské práva k dielu, len licencia k užívaniu, nie je 

oprávnený do programu zasahovať, akýmkoľvek spôsobom ho meniť. Pri porušení vyššie uvedeného, bude povinný zaplatiť dodávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške  10.000,- € (desaťtisíc eur). Týmto však nie je dotknutá povinnosť odberateľa uhradiť dodávateľovi prípadné 
vzniknuté škody. 

3.Odberateľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa zasahovať do údajov, ktoré sú výstupom z programového 
vybavenia iným spôsobom, ako sú funkcie v tomto programovom vybavení použiteľné. Odberateľ musí pri využívaní predmetu zmluvy 
jednať tak, aby nedošlo k poškodeniu záujmu dodávateľa, poškodené jeho obchodné meno či jeho dobrá povesť. Odberateľ sa zaväzuje 
plne spolupracovať pri plnení tejto zmluvy. 

Čl. IV. 
1.Cena predmetu zmluvy špecifikovaného v ČI. I je 77,- € bez DPH na mesiac počas ktorého bude produkt a služby s ním spojené používaný 

odberateľom. Všetky ďalšie servisné práce budú účtovane podľa platného cenníka v čase realizácie služby. Aktuálny cenník služieb 
nájdete na mtssoftware.eu 

2.Úhrady za predmet zmluvy sa budú zasielať spätne za mesačné obdobie. 
Čl.V. 

1.Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa riadia obecne platnými právnymi predpismi. 
2.Odberateľ a dodávateľ sa dohodli, že informácie označené za obchodne dôverné nebudú postupovať tretím osobám bez vzájomného 

predchádzajúceho písomného súhlasu. Tieto informácie nebudú používať k účelom iným, než tým, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. 
3.Zmluvu je možno zrušiť dohodou oboch zmluvných strán odstúpením alebo výpoveďou. Výpovedná lehota je dva mesiace  a začína 

plynúť dňom doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. 
4.Účastníci zmluvy sa dohodli, že znenie tejto zmluvy je možné meniť len po vzájomnej dohode formou písomných dodatkov, pričom sa 

toto nevzťahuje na zmeny cenníkových cien v zmysle ČI. IV bod 4 tejto zmluvy.  
5.Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom riadne prečítali, jej obsahu riadne porozumeli, s textom súhlasia a na znak 

súhlasu túto v 2 vyhotoveniach podpisujú.  

.........................................................................                                        ....................................................................... 
 za dodávateľa dňa                       za odberateľa dňa

http://mtssoftware.eu

