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LICENČNÁ ZMLUVA 

 č. 20190081 

 
uzatvorená v zmysle ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení 

s ust. § 65 a nasl. zák. č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, 
 medzi zmluvnými stranami: 

 

Nadobúdateľ:  Mesto Bytča 

 Sídlo: Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča 

Štatutárny orgán: Ing. Miroslav Minárčik, primátor mesta  
IČO: 00 321 192 

DIČ: 2020626399 

IČ DPH: - 

IBAN/číslo účtu: SK12 0200 0000 0000 2352 5432  

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s. 
Zápis v obchodnom registri: - 

  

 (ďalej len "nadobúdateľ") 

  

Poskytovateľ:  PERRY SOFT s.r.o.  

Obchodné sídlo: Šafárikovo námestie 79/7, 811 02 Bratislava - Staré Mesto 

Štatutárny orgán: Miloš Kohout, konateľ 
Juraj Gago, konateľ 

IČO: 51682265 

DIČ: 2120772676 

IBAN: SK63 0200 0000 0039 6572 2951 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s. 
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.  128632/B 

  

 (ďalej len "poskytovateľ") 

 

 

Nadobúdateľ a poskytovateľ (ďalej spolu len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“) uzatvárajú túto Licenčnú 
zmluvu (ďalej len „zmluva“) v nasledovnom znení: 

 

 

Článok 1 

Vyhlásenia zmluvných strán 

 

1.1. Poskytovateľ vyhlasuje, že je obchodnou spoločnosťou založenou a riadne prevádzkovanou v súlade s právnymi predpismi 
platnými v Slovenskej republike. 

1.2. Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že sú oprávnené na podpísanie tejto zmluvy a na splnenie práv a povinností z nej 

vyplývajúcich.  
1.3. Písomnosti si doručujú zmluvné strany na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, resp. na inú adresu, ak o to niektorá 

zmluvná strana písomne požiada. 
 

 

Článok 2 

Vymedzenie pojmov 

 

2.1. Pre účely tejto zmluvy sa rozumie: 
a) Webové stránka - ďalej ako „web“, je označenie dokumentu s informáciami, ktoré sú prístupné pomocou webového 

prehliadača a sú uložené tak, že sú prístupné viacerým používateľom, ktorí k nim pristupujú pomocou internetu a sú 
prezentované pre návštevníka estetickým a čitateľným spôsobom; z technického hľadiska sú webové stránky 
prevádzkované na webovom serveri, sú prístupné cez internet (v rámci WWW a protokolu HTTP); 

b) Mobilná aplikácia „SOM“ - ďalej ako „aplikácia“, je mobilná, integračná platforma postavená na systéme hybridnej 
mobilnej aplikácie; je podobná všetkým aplikáciám, ktoré sú v telefóne za predpokladu použitia operačného 
systému iOS alebo Android; inštaluje sa na zariadenie a dá sa vyhľadať a stiahnuť v App Store či Google Play; 

aplikácia je vytváraná kombináciou webových technológií ako HTML, CSS a JavaScript; aplikácia sa skladá z 
natívneho puzdra (alebo wrapper - a), ktoré v sebe zapuzdruje aplikáciu napísanú pomocou spomínaných 
technológií, v momente, keď sa spustí takáto aplikácia, vytvorí tzv. inštanciu webového prehliadača (alebo WebView) 
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a načíta samotnú webovú aplikáciu, to povoľuje prístup k rôznym hardware-ovým funkcionalitám mobilného 
zariadenia; 

c) Administrátor - ďalej aj ako „technická podpora“, je správca systému, ktorý je zodpovedný za údržbu, konfiguráciu 
a spoľahlivú prevádzku aplikácie; úlohy administrátora podľa tejto zmluvy plní poskytovateľ.  

d) Tretia strana - je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než poskytovateľ, 
nadobúdateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia poskytovateľa alebo nadobúdateľa, najmä, nie však 
výhradne, poskytovateľ cestovných poriadkov, online obchod pre stiahnutie aplikácie Google Play/App Store, 
prevádzkovateľ servera, prevádzkovateľ domény, odosielateľ hromadných emailov, prevádzkovateľ notifikácií; 

e) Admin panel/admin prostredie - je rozhranie, kde administrátori stránok s príslušnými privilégiami môžu 
manipulovať prevažne s obsahom aplikácie; na tejto úrovni povinnosti administrátora v ďalej uvedenom rozsahu 
môže plniť aj nadobúdateľ alebo ním poverená osoba. S rozhraním administrátora je možné:  

i. vytvárať správy a kategórie odberov (segmenty); 

ii. prehľad podnetov; 

iii. prehľad a správa inzerátov susedskej burzy; 

iv. prehľad a správa odoslaných notifikácií; 
v. nastavenie východiskového mailu na prijímanie podnetov a hesla pre vstup do aplikácie; 

vi. vypnutie / zapnutie notifikácií; 
f) DTP - tlačové vyhotovenie grafiky; 
g) Grafická identita aplikácie - definuje odporúčané komunikačné normy pre DTP alebo online realizácie vizuálov; 

zahrnutá grafická identita obsahuje: 
i. billboard - DTP;  
ii. obojstranný leták - DTP aj online verzia dokumentu; 

iii. logo iconu aplikácie - v krivkách;  
iv. sociálne siete (facebook profil, cover a post vizuál) - online verzie dokumentov;   

h) Vývoj aplikácie - je vyhotovenie funkčnej aplikácie na základe špecifikácie nadobúdateľa; vývoj pozostáva z 
grafického návrhu architektúry a riešenia, naprogramovanie a vývoj samotnej aplikácie; testovanie a kontrola kvality 

je ďalším krokom pred odovzdaním  a uvedením na trh (iOS Appstore / Android Google play);  
i) Poplatok za mesačnú správu aplikácie - je periodický poplatok za chod a údržbu aplikácie, ktorý obsahuje:  

i. licenciu v zmysle článku III bod 3.4. zmluvy; 

ii. zabezpečenie funkčnosti mobilnej aplikácie a podporných informačných systémov; 

iii. poplatky tretích strán (napr. poplatky pre Apple App Store a Google Play Store); 

iv. podporu pre vzniknuté technické problémy (bližšie špecifikované v článku IX zmluvy); 
2.2. Poskytovateľ zostáva vlastníkom aplikácie ako aj prípadného fyzického média na ktorom sa aplikácia dodáva, rovnako ako 

aj všetkých kópií aplikácií na ktoré má Používateľ právo podľa tejto Zmluvy. 
 

 

Článok 3  

Predmet zmluvy  

 

3.1. Predmetom tejto zmluvy je odplatný vývoj, zhotovenie, úprava, správa a udelenie súhlasu na použitie aplikácie v prospech 
nadobúdateľa podľa špecifických požiadaviek nadobúdateľa, ktoré boli vopred medzi zmluvnými stranami prediskutované 
a schválené. 

3.2. Poskytovateľ sa zaväzuje vypracovať a sprístupniť nadobúdateľovi aplikáciu podľa špecifikácií uvedených v tejto zmluve 
na základe požiadaviek nadobúdateľa (ďalej iba „vývoj aplikácie“). Aplikácia bude obsahovať špecifikácie a funkcionality 

bližšie definované v prílohe č. 1 - Špecifikácia aplikácie. 
3.3. Za podmienok tejto zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje poskytovať mesačnú správu aplikácie počas účinnosti tejto zmluvy. 
3.4. Poskytovateľ touto zmluvou udeľuje nadobúdateľovi súhlas na použitie aplikácie v nasledovnom rozsahu:  

a) vecne obmedzenom na potreby poskytovania mobilného informačného kanála mesta Bytča; 
b) časovo obmedzenom po dobu účinnosti tejto zmluvy; 
c) územne neobmedzenom za podmienky zachovania určenia podľa písm. a); 
d) bez obmedzenia koncových užívateľov aplikácie; 
e) výhradnej licencie vrátane oprávnenia poskytnúť súhlas na bezodplatné použitie aplikácie koncovým užívateľom. 

3.5. Poskytnutie licencie podľa bodu 3.4 zmluvy nezakladá pre nadobúdateľa žiadne vlastnícke právo, ani právo duševného 
vlastníctva alebo právo priemyselného vlastníctva k aplikácii, s výnimkou práv a nárokov, výslovne priznaných touto 
zmluvou. 

3.6. Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi za služby podľa tohto článku zmluvy dohodnutú odmenu a riadne 

prevziať bezvadnú aplikáciu vyhotovenú podľa Špecifikácie aplikácie. 

3.7. Akákoľvek nová verzia alebo aktualizácia aplikácie (jednotlivých modulov) sa spravuje licenčnými podmienkami 
stanovenými touto zmluvou, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.  
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Článok 4 

Odmena za poskytnutie aplikácie 

 

4.1. Nadobúdateľ je povinný na základe dohody zmluvných strán uhradiť na účet poskytovateľa nasledovnú cenu za 
poskytnutie aplikácie: 

a) sumu 750,00 EUR (slovom sedemstopäťdesiat eur) bez DPH ako jednorazový poplatok za vývoj aplikácie; 
b) sumu 250,00 EUR (slovom dvestopäťdesiat eur) bez DPH za každý mesiac užívania aplikácie počnúc dňom 

odovzdania aplikácie podľa článku V zmluvy ako poplatok za mesačnú správu; 
ďalej spoločne ako „odmena“. 

4.2. V odmene podľa ods. 1 tohto článku zmluvy sú zahrnuté všetky náklady spojené s vývojom aplikácie, mesačnou správou, 
ako aj zmena základných dátových údajov akými sú e-mail, telefónne číslo alebo otváracia doba. Zmena základných 
špecifikácií alebo funkcionalít aplikácie je možná na základe osobitnej dohody zmluvných strán. Minimálny poplatok za 
zmenu funkcionalít aplikácie alebo touto zmluvou dohodnutých  špecifikácií aplikácie je stanovený  
hodinovou sadzbou vo výške 30,- EUR (tridsať eur) bez DPH za hodinu práce potrebnú na vykonanie 
požadovaných zmien. 

4.3. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru: 
a)  na jednorazovú odmenu podľa bodu 4.1. písm. a) zmluvy, po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy; 
b)  na pravidelnú mesačnú odmenu podľa bodu 4.1. písm. b) zmluvy, za každý kalendárny mesiac počnúc dňom 

odovzdania aplikácie podľa čl. V tejto zmluvy, vždy do 10-teho dňa kalendárneho mesiaca za príslušný kalendárny 
mesiac. V prípade odovzdania aplikácie v priebehu kalendárneho mesiaca bude účtovaná alikvotná časť 
mesačného poplatku. 

4.4. Nadobúdateľ je povinný uhradiť vystavenú faktúru poskytovateľom riadne a včas. Poskytovateľom vystavená faktúra je 

splatná do 15 dní odo dňa doručenia faktúry nadobúdateľovi. 
4.5. Faktúra je považovaná za uhradenú okamihom pripísania fakturovanej čiastky na účet poskytovateľa.  

4.6. Faktúra musí spĺňať náležitosti osobitných právnych predpisov. 
4.7.  Poskytovateľ doručuje faktúru elektronicky formou e-mailu poverenej osobe nadobúdateľa podľa článku VI zmluvy, alebo 

do podateľne nadobúdateľa. 
4.8. Nadobúdateľ je oprávnený vrátiť poskytovateľovi bez zaplatenia na opravu faktúru, ktorá neobsahuje všetky potrebné 

náležitosti. 
 

 

Článok 5 

Čas plnenia a odovzdanie aplikácie 

 

5.1. Poskytovateľ poskytne aplikáciu za podmienok dojednaných v tejto zmluve do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia 
účinnosti zmluvy. Tento termín je možné predĺžiť len formou očíslovaného dodatku k zmluve na základe dohody zmluvných 
strán. 

5.2. Aplikácia bude odovzdaná po uvedení na trh (ios, android), t.j. vtedy, keď obyvateľ obce/mesta bude schopný zo svojho 
mobilného zariadenia navštíviť internetový obchod AppStore/GooglePlayStore a bude si môcť zdarma aplikáciu stiahnuť do 
svojho mobilného zariadenia pod názvom mesta / obce.  

5.3. Po uvedení aplikácie na trh, nadobúdateľ následne dostane od poskytovateľa USB nosič. Na USB nosiči budú nahrané 
súbory potrebné na správu a prezentáciu aplikácie. Ide o nasledovné súbory: 
a) manuál na obsluhovanie admin prostredia aplikácie; 
b) grafická identita aplikácie; 
c) graficky spracované bannery na propagáciu aplikácie v obci/meste. 

5.4. O odovzdaní a prevzatí aplikácie zmluvné strany spíšu preberací protokol, čím bude povinnosť poskytovateľa odovzdať 
aplikáciu zavŕšená. Na prevzatie aplikácie, t.j. plne funkčnej aplikácie vyhotovenej podľa špecifikácie dohodnutej touto 

zmluvou, a podpísanie preberacieho protokolu je oprávnený nadobúdateľ alebo oprávnená osoba nadobúdateľa podľa 

bodu 6.1. písm. a) zmluvy. Preberací protokol bude podpísaný poskytovateľom alebo oprávnenou osobou poskytovateľa 
podľa bodu 6.1. písm.) b zmluvy. 

 

 

Článok 6 

Kontaktné osoby 

 

6.1. Pre účely plnenia tejto zmluvy si zmluvné strany zvolili kontaktné osoby, ktoré sú poverené štatutárnymi orgánmi 
zmluvných strán a sú v plnej miere zodpovedné a schopné plniť záväzky im vyplývajúce zo zmluvy: 
a) oprávnená osoba nadobúdateľa: 

Meno a priezvisko: Ing. Alžbeta Kramarová 

email: prednosta@bytca.sk 

tel.: 041/507 39 25 

 (ďalej ako „oprávnená osoba nadobúdateľa“) 
b) oprávnená osoba poskytovateľa: 

Meno a priezvisko: Branislav Papp 
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Emailová adresa: papp@pmh.sk 

 

Meno a priezvisko: Jakub Janega  

email: janega@pmh.sk 

 (ďalej ako „oprávnená osoba poskytovateľa“) 
c) administrátor/technická podpora poskytovateľa: 

Meno a priezvisko: Miloš Kohout 
email: kohout@perrysoft.sk  

tel.: 0910 910 120 

(ďalej ako „technická podpora“). 
6.2. Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony v súvislosti so zmluvou 

a jej plnením, musia byť urobené v písomnej forme a doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví 
zmluvy, v tomto článku alebo na inú adresu, ktorú oznámi táto zmluvná strana. Písomnosť sa považuje za doručenú za 
nasledovných podmienok: 
a) v prípade osobného doručovania odovzdaním osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú 

stranu  a podpisom takej osoby na doručenke alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia 
písomnosti takou osobou; 

b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. doručením na adresu zmluvnej strany a v prípade 
doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú 
stranu  a podpisom takej osoby na doručenke; 

c) v prípade doručovania prostredníctvom elektronickej pošty dňom nasledujúcim po odoslaní emailu, ak prijímajúca 
zmluvná strana nepotvrdí prijatie emailu skôr. 

 

 

Článok 7 

Práva a povinnosti nadobúdateľa 

 

7.1. Nadobúdateľ sa zaväzuje, že: 
a) bude aplikáciu inštalovať a používať v súlade s dokumentáciou a pokynmi poskytovateľa; 
b) bude aplikáciu používať výlučne k naplneniu predmetu zmluvy podľa článku III. zmluvy; 
c) sa zdrží použitia aplikácie za účelom vývoja, kompilácie, spätnej analýzy a za iným účelom, ktorého cieľom je analýza 

kódu produktu a jeho iné, ako dohodnuté použitie; 
d) sa zdrží spätnej kompilácie alebo dekompilácie, rozboru, spätného vývoja, spätného zloženia alebo rozloženia, 

odomknutia alebo akéhokoľvek iného pokusu identifikovať zdrojový kód alebo použité algoritmy aplikácie; 
e) sa zdrží zlúčenia aplikácie s akýmkoľvek iným softvérom/aplikáciou, ako aj zmeny, adaptácie, prekladu alebo 

vytvorenia akýchkoľvek diel odvodených od aplikácie. 
7.2. Nadobúdateľ sa zaväzuje, že nepoužije, nevyhotoví kópiu, nezmení ani neprevedie aplikáciu alebo akékoľvek jej 

vyhotovenie, adaptáciu, prepis či zlúčenú časť inak ako v rozsahu a spôsobom, ktorý je výslovne dovolený touto zmluvou.  
 

 

Článok 8 

Osobitné povinnosti zmluvných strán 

 

8.1. Poskytovateľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy rešpektovať technické predpisy a povinnosti podľa príslušných 
osobitných právnych predpisov.  

8.2. Poskytovateľ zodpovedá za to, že poskytnuté služby budú realizované v najvyššej dostupnej kvalite a s odbornou 
starostlivosťou.  

8.3. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú nakladať so získanými dokumentami, informáciami o prostredí, know-how, 

procesoch a pod. druhej zmluvnej strany ako s obchodným tajomstvom v súlade s § 17 Obchodného zákonníka, a to ako 

počas trvania zmluvy, tak aj po jej zániku.  
8.4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie, ktoré budú poskytované alebo prijímané počas procesu vývoja aplikácie 

a trvania zmluvy budú považované za dôverné. Za dôverné informácie sú považované informácie, ktoré nie sú verejne 
prístupné.  

8.5. Nadobúdateľ sa zaväzuje neposkytovať tretej strane informácie, ktoré by mohli porušiť oprávnené záujmy poskytovateľa. 
8.6. Za porušenie ustanovení bodov 8.3., 8.4. a 8.5 sa nepovažuje použitie dôverných informácii s predchádzajúcim písomným 

súhlasom poskytovateľa informácií. 
8.7. Zmluvné strany sa zaväzujú nakladať so získanými osobnými údajmi v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov. 
8.8. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o získaných o osobných údajoch počas trvania zmluvy ako aj po jej 

skončení. 
8.9. Poskytovateľ sa zaväzuje nepropagovať prostredníctvom aplikácie produkty alebo služby spojené s poskytovateľom, 

s výnimkou portálu cp.sk. 

mailto:papp@pmh.sk
mailto:kohout@perrysoft.sk
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8.10. Nadobúdateľ sa zaväzuje počas trvania zmluvy a osobitne vo fáze vývoja aplikácie poskytovať poskytovateľovi plnú 
súčinnosť pri realizácii projektu, čo zahŕňa najmä poskytnutie loga, prístup na web nadobúdateľa, spolupráca web 
developera nadobúdateľa a pod.. 

8.11. Nadobúdateľ sa zaväzuje upovedomiť poskytovateľa o prípadnej zmene štruktúry webu nadobúdateľa alebo o zmene 
formátu údajov, ktoré sú využívané mobilnou aplikáciou, a to v lehote minimálne 30 (tridsať) kalendárnych dní pred jej 
uskutočnením. Táto povinnosť začína dňom podpisu tejto zmluvy. 

8.12. V prípade, ak nadobúdateľ poskytovateľa vopred v lehote podľa bodu 8.11. zmluvy, o potrebe zmeny štruktúry webu 
nadobúdateľa alebo o zmene formátu údajov, ktoré sú využívané mobilnou aplikáciou neupovedomí, aktualizácia aplikácie 
bude spoplatnená sadzbou vo výške 30,- EUR (tridsať eur) bez DPH za hodinu práce potrebnú na vykonanie potrebných 

zmien. 

8.13. Nadobúdateľ sa zaväzuje uhradiť náklady spojené s aktualizáciou aplikácie, v prípade, ak zmena štruktúry a rozloženia 

webu nadobúdateľa bude mať vplyv na dostupnosť dátových údajov, formu alebo formát dátových údajov využívaných 
aplikáciou alebo na funkčnosť aplikácie. Výška úhrady takto vzniknutých nákladov závisí od dohody zmluvných strán, 
avšak maximálne do výšky v hodnote 1.500 EUR (tisícpäťsto eur) bez DPH. 

 

 

Článok 9 

Zodpovednosť za vady 

 

9.1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že aplikácia je vytvorená v súlade s normami vzťahujúcimi sa na predmet plnenia, v súlade 
s dohodnutými zmluvnými podmienkami, a že si zachová funkčnosť po dobu trvania účinnosti tejto zmluvy.  

9.2. Poskytovateľ prehlasuje, že neporušuje žiadne práva tretej strany. 
9.3. Zodpovednosť poskytovateľa sa nevzťahuje na vady funkčnosti spočívajúce v nedostatkoch mimo rámca jeho plnenia 

podľa tejto zmluvy (najmä, nie však výhradne hardvérové chyby tretích strán, nedostupnosť zdrojových údajov a služieb 
poskytovaných tretími stranami). 

9.4. Poskytovateľ nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov sprostredkovaných prostredníctvom aplikácie od tretích strán.  
9.5. Poskytovateľ sa zaväzuje vady aplikácie, za ktoré zodpovedá odstrániť v primeranej lehote, najneskôr však do 7 

kalendárnych dní.  
9.6. Nadobúdateľ sa zaväzuje prípadnú reklamáciu vady aplikácie uplatniť bezodkladne po jej zistení a to tak, že upovedomí 

technickú podporu poskytovateľa písomne na email uvedení v bode 6.1. písm. c) zmluvy. 
9.7. Poskytovateľ prehlasuje, že nezodpovedá za prípadné vady, alebo nesprávnosti údajov v aplikácií, ak takéto údaje 

pochádzajú od tretej strany.  
 

 

Článok 10 

Trvanie a zánik zmluvy 

 

10.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t. j. na dobu jedného kalendárneho roka odo dňa nadobudnutia účinnosti 
zmluvy. 

10.2.   Zmluva zaniká: 
a) uplynutím dohodnutej doby; 
b) dohodou zmluvných strán; 
c) odstúpením v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

10.3. Odstúpením od tejto zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu spôsobenej škody a nároky vzniknuté do okamihu jej 
skončenia. 

 

 

Článok 11 

Záverečné ustanovenia 

 

11.1. Táto zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana dostane 2 (dva) rovnopisy.  

11.2. Táto zmluva môže byť zmenená len vo forme písomných očíslovaných dodatkov. Akékoľvek vedľajšie dohody k tejto 

zmluve neexistujú.  
11.3. V prípade, že jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy budú z akéhokoľvek dôvodu neúčinné alebo nevykonateľné, táto 

neúčinnosť alebo nevykonateľnosť sa nedotkne účinnosti, resp. vykonateľnosti ostatných ustanovení zmluvy. Neúčinné, 
resp. nevykonateľné ustanovenia nahradia zmluvné strany takými účinnými resp. vykonateľnými ustanoveniami, ktoré 
budú podľa možností najbližšie skutočnému právnemu výkladu ustanovení, ktoré boli kvalifikované ako neúčinné resp. 
nevykonateľné. 

11.4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy: 
a) Príloha č. 1 - Špecifikácia aplikácie; 

11.5. Táto zmluva sa riadi a musí byť vykladaná podľa zákonov Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli a výslovne 
súhlasia, že na riešenie akýchkoľvek sporov alebo nárokov z tejto zmluvy voči poskytovateľovi alebo spory a nároky 
súvisiace s používaním aplikácie je príslušný súd v Slovenskej republike. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak, platia pre 
zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka. 
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11.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej 
zverejnenia na webovom sídle nadobúdateľa v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

 

Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne, nie v tiesni, za nápadne nevýhodných 
podmienok a sú jej obsahom viazané. 
 

Nadobúdateľ Poskytovateľ  

V Bytči dňa  V Bratislave dňa   

   

   

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

Ing. Miroslav Minárčik 

Primátor mesta 

Juraj Gago 

 PERRY SOFT s.r.o. konateľ 
Miloš Kohout  
 PERRY SOFT s.r.o. konateľ 

 



 

www.spravyomeste.sk 

 

 

Príloha č.ヱ 

ŠpeIifikáIia aplikáIie 
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VšeoHeIﾐé iﾐforﾏáIie 

Špecifikáciu zostavil Jakub Janega  

Názov ﾏesta aleHo oHIe Bytča 

WeHstráﾐka http://www.bytca.sk 

Koﾐtaktﾐá osoHa Ing. AlžHeta Kraﾏaro┗á | prednosta | 041/507 39 25 

TeIhﾐiIká koﾐtaktﾐá osoHa Iﾐg. Peter MiIhút | iﾐforﾏatik | ヰヴヱ/ヵヰ7 ン9 ヴン 

Oslovenie Priﾏátor  

Prihlaso┗aIí eﾏail do adﾏiﾐu msu@bytca.sk 

Jazyko┗é ﾏutáIie Nie 

FakturáIia ふﾏeﾐo, číslo, ﾏailぶ faktúra Hude zasielaﾐá ﾐa podateľňu  
Iﾐé:  
MoHilﾐá aplikáIia je plﾐe fuﾐkčﾐá na všetkých zariadeniach so systéﾏoﾏ Aﾐdroid ふvšetky verzieぶ 
a Apple ふvšetky verzieぶ. AplikáIia je voľﾐe a Hezplatﾐe dostupﾐá pre koﾐIovýIh užívateľov Iez 

Google Play Store a App Store pod ﾐázvoﾏ “Bytča“. V aplikáIii pre koﾐIového užívateľa  sú 
uvedeﾐé koﾐtaktﾐé údaje ﾐa teIhﾐiIkú podporu Poskytovateľa.  
 

GrafiIké prispôsoHeﾐie 

Ikona Ikoﾐa aplikáIie ┗yIhádza z erbu mesta  

Pozadie Pozadie aplikáIie je pripraveﾐé na mieru  

Hla┗ﾐá farHa – kﾙd farHy Farba ﾏoHilﾐej aplikáIie je použitá z webu www.bytca.sk 

Iﾐé:  

IﾐtegráIie periodiIkýIh údajov ふAktuality, Úradﾐá taHuľa, Noviﾐy, …ぶ 

Názov vizuálﾐeho ﾏodulu Aktuality 

- TAB 1 / Ielý ﾏodul TAB 2 

Názo┗ taHu Aktuality Kultúrﾐe Podujatia 

URL  s údajﾏi http://www.bytca.sk http://www.bytca.sk/bannery/ 

NotifikáIie Áﾐo  Áﾐo  
Názo┗ ﾏeﾐiteľﾐého 

segﾏeﾐtu ﾐotifikáIii Aktuality Kultúrﾐe podujatia 

Iﾐé:  
- Aktuality sú ﾐa doﾏo┗skej stráﾐke http://www.bytca.sk 

Názov vizuálﾐeho ﾏodulu Úradﾐá taHuľa  
- TAB 1 / Ielý ﾏodul TAB 2 

URL  s údajﾏi http://www.bytca.sk/uradna-

tabula/ 
 

NotifikáIie Nie  

mailto:msu@bytca.sk
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Statické sekIie ふDôležité koﾐtakty, OHčiaﾐsky servis, ...ぶ 

Názov vizuálﾐeho ﾏodulu Dôležité Koﾐtakty 

- TAB 1 / Ielý ﾏodul TAB 2 

Názo┗ taHu Dﾚležité koﾐtatky OHčiaﾐsky ser┗is 

Iﾐé:  
- Dﾚležité koﾐtakty sú zapraco┗aﾐé ﾐa základe šaHlﾙﾐy ┗yplﾐeﾐej NadoHúdateľoﾏ 

- OHčiaﾐsky ser┗is je prepojeﾐý s http://┘┘┘.HytIa.sk/dolezite-kontakty/ 

Podnety 

Názo┗ ┗izuálﾐeho ﾏodulu Podnety 

Iﾐé: 
- Podﾐety sú prepojeﾐé s  https://mobec.sk/bytca#reports 

IﾐtegráIie vložeﾐíﾏ do iframe ふIDS BK vyhľadávač, MHD vyhľadávač, Sﾏart Iity ﾏapy, 
Počasie, Gisplaﾐ, YoutuHe kaﾐál, Parkdots, ...ぶ 
Názov vizuálﾐeho ﾏodulu Verejﾐá doprava 

Názo┗ tretej straﾐy Cp.sk 

 

 

 

 

PO)NÁMKY 

 

 

 

 

 

 

 


