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Zmluva o dielo č. SK-2018-Z244 
uzatvorená podľa § 536 a následných ustanovení Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom 

znení 

a 

Licenčná zmluva 

uzatvorená podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. 

Autorský zákon 

(v znení č. 125/2016 Z. z.) 

(ďalej len „Zmluva“) 

Článok 1. Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ:  Domov sociálnych služieb v Brezovičke 

Sídlo: Brezovička 62, 082 74 Brezovica 

Zástupca: Mgr. Katarína Petríková, poverená vedením DSS 

IČO: 00 691 493 

IČ DPH/DIČ: 2020732483 

Obchodný register: Rozpočtová organizácia  

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN: SK02 8180 0000 0070 0051 3131 

1.2 Poskytovateľ:  AutoCont SK a.s. 

Sídlo: Einsteinova 24, 851 01Bratislava 

Zástupca: Ing. Mario Háronik, člen predstavenstva AutoCont SK a.s. 

IČO: 36 396 222 

IČ DPH: SK2020105428 

Obchodný register: OS Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 4953/B 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa 5030808601/0900 

IBAN SK53 0900 0000 0050 3080 8601 

Článok 2. Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je: 

2.1 Poskytnutie práv k užívaniu informačného systému MAGMA HCM pre objednávateľa 

v nasledovnej konfigurácii: 

Popis Počet Jednotka Jedn. 
cena 

Cena 
celkom 

Licencie IS MAGMA HCM (vrátane všetkých 
modulov) aktívny používateľ 

1 licencia 2000,00 2000,00 

Licenčný poplatok za každých 100 zamestnancov - 
celkom do 99 zamestnancov 

0 100 zam. 350,00 0,00 

Zľava na licencie     -1 250,00 

Celkom licencia IS MAGMA HCM po zľave    750,00 

 

2.2 Implementácia IS MAGMA (podľa Prílohy č.1) v termínoch podľa rámcového 

harmonogramu projektu v Prílohe č.2. 

2.3 Predmet zmluvy je bližšie vymedzený ponukou poskytovateľa uvedenou v Prílohe č.4. 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Goldschmidt&MENO=Marian&SID=0&T=f0&R=0
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Článok 3. Dispozičné práva 

3.1 Objednávateľ má právo využívať predmet zmluvy podľa Článok 2, bod 2.1 pre riešenie 

úloh, vymedzených aktuálnou dokumentáciou programového vybavenia informačného 

systému MAGMA HCM (ďalej „IS MAGMA HCM“), a to po dobu trvania tejto Zmluvy 

(časový rozsah licencie poskytnutej touto Zmluvou). 

3.2 Získať kópiu IS MAGMA je dovolené pre vlastné prevádzkovanie IS MAGMA HCM za 

účelom vykonávania funkcií IS MAGMA HCM, ďalej pre archívne účely, prípadne 

k nahradeniu oprávnene získanej kópie, ktorá bola stratená, zničená, alebo inak 

znehodnotená. 

3.3 Objednávateľ nemá právo predať, zapožičať, alebo inak previesť alebo sprístupniť, či už 

priamo alebo nepriamo, IS MAGMA HCM a dokumentáciu alebo akúkoľvek licenciu alebo 

oprávnenie jemu pridelené. 

Článok 4. Povinnosti objednávateľa 

4.1 Objednávateľ musí pri využívaní predmetu zmluvy konať tak, aby nedochádzalo 

k poškodeniu obchodných a iných záujmov poskytovateľa. 

4.2 Objednávateľ nesmie bez súhlasu poskytovateľa ľubovoľným spôsobom IS MAGMA HCM 

analyzovať, meniť, prekladať do iných programovacích či národných jazykov, zahrnúť ho 

do iného software a šíriť produkty takto vzniknuté alebo odvodené od pôvodného IS 

MAGMA. 

Článok 5. Zodpovednosť poskytovateľa 

5.1 Poskytovateľ poskytuje 24 mesiacov záruku na používanie IS MAGMA HCM v súlade 

s aktuálnou používateľskou dokumentáciou. 

5.2 Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté používaním IS MAGMA HCM, ktoré je 

v rozpore s podmienkami, uvedenými v aktuálnej používateľskej dokumentácii. 

5.3 Poskytovateľ je povinný implementovať IS MAGMA HCM riadne a podľa rámcového 

harmonogramu v Prílohe č.2, a to najmä spôsobom, aby objednávateľovi nevznikla 

v dôsledku implementácie IS MAGMA HCM poskytovateľom žiadna škoda a v súlade 

s Článkom 2 bod 2.2 tejto Zmluvy. 

Objednávateľ je povinný poskytovať primeranú súčinnosť tak, aby poskytovateľ 

mohol implementovať IS MAGMA riadne a  podľa harmonogramu v Prílohe č.2. 

Pri každom omeškaní poskytnutia súčinnosti zo strany objednávateľa má 

poskytovateľ právo na primeraný posun termínov dodávky predmetu Zmluvy 

podľa Článku 2. 

5.4 Poskytovateľ alebo objednávateľ sa zaväzuje neposkytnúť tretej strane žiadne 

informácie a údaje, ktoré získal v súvislosti s plnením ustanovení tejto zmluvy. 

5.5 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť záručný a pozáručný servis na základe zmluvy 

o servise a údržbe, s účinnosťou po odovzdaní projektu do rutinnej – ostrej prevádzky 

v etape 4 podľa bodu 6.2., najneskôr však od 1.8.2018. 

Článok 6. Cenové ujednania 

6.1 V zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. bola za predmet zmluvy podľa Článok 2, bod 

2.1 dohodnutá cena 750,- € bez DPH. 
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6.2 Cena podľa Článok 2, bod 2.22 bude fakturovaná priebežne podľa skutočne 

odpracovaných výkonov Poskytovateľa, ktoré budú uznané podpisom oprávnenej osoby 

Objednávateľa na pracovnom výkaze Poskytovateľa. Vzory pracovných výkazov sú 

v Prílohe č. 3. 

Článok 7. Platobné podmienky 

7.1 Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru na sumu 750,- € bez DPH za predmet 

zmluvy podľa Článok 2, bod 2.1 do 15 dní po podpise Zmluvy. Objednávateľ je povinný 

uhradiť vystavenú faktúru podľa bodu 7.1. Splatnosť vystavenej faktúry bude 15 dní 

odo dňa vystavenia faktúry objednávateľovi. 

7.2 V prípade neuhradenia faktúry vystavenej poskytovateľom v lehote splatnosti podľa 

bodu 7.1 a 7.2, je poskytovateľ oprávnený si uplatňovať úrok z omeškania vo výške 

0,025% neuhradenej sumy za každý deň omeškania. 

7.3 Zmluvné strany uvádzajú, že tu obsiahnuté platobné podmienky sú výsledkom ich 

vzájomnej dohody v súlade s platným právnym poriadkom, pričom neznamenajú hrubý 

nepomer medzi právami a povinnosťami zmluvných strán. V prípade, že faktúra nebude 

obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve a/alebo nebude vystavená v súlade 

s právnymi predpismi SR, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Poskytovateľovi na 

prepracovanie; v takom prípade sa lehota splatnosti predlžuje až do dňa doručenia 

opravenej faktúry Objednávateľovi. 

Článok 8. Iné ujednania 

8.1 Akákoľvek žiadosť, oznámenie alebo iný úkon, ktorý má byť vykonaný či daný zmluvnej 

strane podľa tejto Zmluvy, bude vykonaný či daný písomne. Akákoľvek písomná 

komunikácia medzi Zmluvnými stranami v tejto súvislosti sa bude adresovať príslušnej 

Zmluvnej strane na nižšie uvedenú adresu a bude sa považovať za doručenú v prípade: 

(i) osobného doručenia prostredníctvom kuriérskej služby alebo inak, momentom 

jej prevzatia príjemcom; 

(ii) doručenia e-mailom, po doručení potvrdenia od príjemcu o doručení; alebo 

(iii) doporučenej zásielky, k dátumu uvedenému na potvrdení o doručení alebo na 

potvrdení o tom, že zásielku nemožno doručiť. 

Poskytovateľ 

 Do pozornosti: Ing. Janka Michalíková 

 Adresa: Bratislavská 29, 010 01 Žilina 

 Telefón: 041/5114 284 

 E-mail: magmahcm@autocont.sk 

Objednávateľ 

 Do pozornosti: Mgr. Anna Kulpová 

 Adresa:  Brezovička 62, 082 74 Brezovica 

 Telefón:  051 / 459 1295, 0911 025 109 
 E-mail: dssbrezovicka@centrum.sk 

 

mailto:dssbrezovicka@centrum.sk


AutoCont SK a.s.   

www.autocont.sk   strana 4/10 

Článok 9. Záverečné ustanovenia 

9.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Táto Zmluva zaniká: 

(i) písomnou dohodou zmluvných strán; 

(ii) písomným odstúpením jednej zo zmluvných strán doručeným druhej 

zmluvnej strane v súlade s bodom 9.2 a nasl. nižšie; 

(iii) písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán doručenou druhej 

zmluvnej strane v súlade s bodom 9.5 nižšie. 

9.2 V prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy zo strany jednej zo zmluvných strán je 

druhá zmluvná strana oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy písomným odstúpením, ktoré 

musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy táto Zmluva zaniká 

momentom doručenia písomného odstúpenia oprávnenej zmluvnej strany druhej 

zmluvnej strane. 

9.3 Podstatným porušením tejto Zmluvy sa rozumie také porušenie, ak strana porušujúca 

Zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s 

prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých 

bola Zmluva uzavretá, že druhá zmluvná strana nebude mať záujem na plnení 

povinností pri takom porušení Zmluvy alebo iné závažné porušenie tejto Zmluvy. 

9.4 Podstatným porušením tejto Zmluvy sa rozumie aj: 

(i) Porušenie povinností stanovenej v Článku 4, body 4.1 a 4.2 tejto zmluvy; 

(ii) porušenie povinnosti stanovenej v Článku 5, bod 5.4 tejto Zmluvy. 

9.5 Túto zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana. Výpovedná doba je 3 (tri) 

mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 

kalendárnom mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej 

strane. 

9.6 Všetky zmeny tejto zmluvy možno vykonať len písomným dodatkom podpísaným 

oboma zmluvnými stranami. 

9.7 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia platnou 

legislatívou a to: Obchodným zákonníkom, Občianskym zákonníkom, Zákonom o 

ochrane autorských práv. 

9.8 Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvom zmluvnými 

stranami. 

9.9 Zmluva sa vyhotovuje v 2 exemplároch majúcich platnosť originálu, z ktorých každá 

zmluvná strana obdrží po 1 exemplári. 

9.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

Príloha č.1: Cena implementácie MAGMA HCM 

Príloha č.2: Rámcový harmonogram projektu 

Príloha č.3: Vzory akceptačných protokolov 

Príloha č.4: Ponuka poskytovateľa 
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V Žiline dňa 19.07.2018 V Brezovičke dňa 19.07.2018 

za Poskytovateľa: za Objednávateľa: 

.................................................... .................................................... 

Mário Háronik Mgr. Katarína Petríková 

člen predstavenstva AutoCont SK a.s. poverená vedením DSS
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Predpokladaný rozsah implementačných prác 

Popis počet jednotka cena jedn.  cena celkom 

Riadenie projektu (kontrolné stretnutia, 
organizácia, dokumentácia) 

0 hod 73,00 0,00 

Inštalácia modulov MAGMA HCM 6 hod 57,00 342,00 

Definovanie užívateľských prístupov k 
modulom MAGMA HCM  

2 hod 57,00 114,00 

Nastavenie a parametrizácia systému 8 hod 57,00 456,00 

Prevod osobných a kmeňových údajov 
zamestnancov  

0 hod 57,00 0,00 

Školenia užívateľa modulu – Personálna 
administratíva  

4 hod 57,00 228,00 

Školenia užívateľa modulu – Výpočet miezd 
a odmeňovanie 

4 hod 57,00 228,00 

Zľava na školenie 75 %    -342,00 

Implementácia MAGMA HCM celkom 24 hod   1 026,00 

Ceny sú uvádzané v € bez DPH.  
 
Predpokladáme implementáciu cez vzdialené pripojenie.  
V prípade nutnosti výjazdu sú dopravné náklady spojené s implementáciou 0,40 €/km bez DPH. 
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08/2018 zriadenie databázy v centrálnom informačnom systéme Magma HCM VÚC PSK, 

zriadenie používateľského prístupu, parametrizácia riešenia, úvodné školenie, 

zahájenie testovacej prevádzky  

08/2018 Testovacia prevádzka, pokračujúce školenia 

01/2019 Zahájenie ostrej prevádzky a servisnej podpory 
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Záznam z pracovného stretnutia a zo školenia WSxxx 

Poskytovateľ AutoCont SK a.s. so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ďalej len 

AutoCont 

Objednávateľ  

Zmluva SK-2018-Z244 

Projekt  

Predmet   

Dátum  

Spôsob odovzdania  

ÚČASTNÍCI 

Číslo Meno a priezvisko Podpis Spoločnosť 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

…    

PROGRAM  

Číslo Bod programu  

1  

2  

…  

PRIEBEH 

Číslo Obsah  

1  

…  
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Akceptačný protokol APxxx 

Poskytovateľ 
AutoCont SK a.s. so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ďalej 

len AutoCont 

Objednávateľ  

Zmluva SK-2018-Z244 

Projekt  

Predmet 

akceptácie 
 

Dátum  

Spôsob odovzdania  

PREDMET AKCEPTÁCIE 

Číslo Popis Akceptované* 
Výhrada 

č. 

1    

2    

...    

* 0=Akceptované / 1=Akceptované s výhradou / 2=Neakceptované 

VÝHRADY 

Číslo Popis 

1  

2  

...  

AKCEPTÁCIA 

Poskytovateľ a Objednávateľ svojím podpisom potvrdzujú Odovzdanie a Akceptáciu predmetu 

Dodávka a implementácia personálneho a mzdového systému MAGMA HCM podľa vyššie 

špecifikovanej zmluvy. 

 Firma Meno Dátum Podpis 

Odovzdal     

Akceptoval     

 

 Firma meno Dátum Podpis 

Odsúhlasil     

Odsúhlasil     
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