OBCHODNÉ PODMIENKY PRE SKÚŠOBNÚ VERZIU
APLIKÁCIE “SOM”
Slovenská obchodná spoločnosť PERRY SOFT a. s., so sídlom Palackého 31, 911 01
Trenčín, Slovenská republika, IČO: 51 682 265, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sa, Vložka číslo 10796/R, IČ DPH: SK2120772676
(ďalej len „Spoločnosť“), ktorá vykonáva svoju podnikateľskú činnosť v oblasti
poskytovania platformy pre komunikáciu medzi obcami a ich obyvateľmi. Spoločnosť
poskytuje časovo obmedzenú, bezplatnú skúšobnú verziu (ďalej len „Služba“) svojej
aplikácie “SOM” (ďalej len „Aplikácia“) dostupnej na webovom sídle
https://spravyomeste.sk (ďalej len „Web“), a preto vydáva dňa 23.11.2021 tieto
obchodné podmienky pre poskytovanie skúšobnej verzie aplikácie “SOM” (ďalej len
„Obchodné podmienky“).
1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
a. Predmetom týchto Obchodných podmienok je úprava vzájomných práv a
povinností medzi Spoločnosťou a právnickou osobou - obcou (ďalej len
„Zákazník“), a úprava podmienok pre používanie Služby Zákazníkom.
b. Tieto Obchodné podmienky upravujú v súlade s ustanovením § 52 a nasl.
zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti
zmluvných strán. Právne vzťahy medzi Spoločnosťou a Zákazníkom, ktoré
nie sú upravené v týchto Obchodných podmienkach ani v iných dohodách
medzi Spoločnosťou a Zákazníkom, sa riadia príslušnými právnymi
predpismi Slovenskej republiky.
c. Používaním Služby Zákazník potvrdí, že sa oboznámil so znením týchto
Obchodných podmienok, ktoré sú zverejnené na internetovejadrese
https://spravyomeste.sk/legal/zasady-ochrany-osobnych-udajov a
následným používaním Služby vyjadruje Zákazník svoj súhlas byť viazaný
týmito Obchodnými podmienkami.
2. POSKYTNUTIE SLUŽBY
a. Zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a Zákazníkom vzniká poskytnutím
Služby Zákazníkovi na základe kontaktného formulára ba Webe.
b. Informácie o Službe sú verejne dostupné na Webe. Na vyžiadanie
Zákazníka je možné tieto informácie poskytnúť v sídle Spoločnosti alebo
prostredníctvom emailu.

c. Služba je Zákazníkovi poskytnutá bezplatne ako skúšobná verzia
Aplikácie, a preto Spoločnosť Zákazníkovi udeľuje ku dňu poskytnutia
Služby bezodplatnú, nevýhradnú, teritoriálne neobmedzenú,
neprevoditeľnú, časovo obmedzenú na trvanie poskytovania Služby a
odvolateľnú licenciu na použitie Služby. Zákazníkovi týmto nevzniká nárok
na používanie Služby a Spoločnosť môže kedykoľvek podľa vlastného
uváženia používanie Služby zastaviť alebo obmedziť. Pre vylúčenie
akýchkoľvek pochybností, zastavenie prístupu k Službe sa považuje za
odvolanie licencie na základe týchto Obchodných podmienok.
3. POUŽÍVATEĽSKÝ ÚČET
a. Zákazník zodpovedá za zachovanie dôvernosti svojho používateľského
účtu a všetkých hesiel. Zákazník ďalej súhlasí, že prijme zodpovednosť za
všetky činnosti, ktoré sa uskutočnia pod jeho používateľským účtom. Keď
sa Zákazník dozvie o akomkoľvek porušení zabezpečenia alebo
neoprávnenom použití svojho používateľského účtu, musí o tom
Spoločnosť ihneď informovať.
b. Bez relevantného oprávnenia nemôže Zákazník ako používateľské meno
používať meno inej osoby alebo subjektu, ktoré nie je v súlade s právnymi
predpismi dostupné, ani meno alebo ochrannú známku, na ktoré sa
vzťahujú akékoľvek práva osôb alebo subjektov iných ako je Zákazník.
Ako používateľské meno nemôže Zákazník používať ani žiadne urážlivé,
vulgárne alebo obscénne výrazy.
4. POUŽÍVATEĽSKÝ OBSAH
a. V rámci používania Služby môže Zákazník prostredníctvom Aplikácie
publikovať obsah vytvorený treťou stranou alebo Zákazníkom (ďalej len
„Používateľský obsah“), ktorý sa bude obyvateľom zobrazovať pomocou
Aplikácie. Za taký Používateľský obsah nesie výhradnú zodpovednosť
Zákazník (vrátane Používateľského obsahu, ktorý bol vytvorený tretími
stranami a ktorý bol publikovaný Zákazníkom prostredníctvom Aplikácie.)
Zákazník taktiež súhlasí s odškodnením Spoločnosti v prípade
akýchkoľvek nárokov tretích strán súvisiacich s takýmto Používateľským
obsahom.
b. Zákazník Spoločnosti udeľuje ku dňu zverejnenia Používateľského obsahu
bezodplatnú, nevýhradnú, teritoriálne neobmedzenú, neprevoditeľnú a
odvolateľnú licenciu na využívanie Používateľského obsahu za účelom
poskytovania Služby.

c. Spoločnosť si vyhradzuje právo proaktívne moderovať Používateľský
obsah a môže odstrániť Používateľský obsah uverejnený prostredníctvom
Aplikácie, ak takýto Používateľský obsah porušuje tieto Obchodné
podmienky, platné zákony alebo inak predstavuje správanie, ktoré
Spoločnosť považuje za škodlivé.
d. Zákazník udeľuje Spoločnosti súhlas používať, upravovať a následne
distribuovať všetky verejne dostupné informácie a dáta získané z webovej
stránky Zákazníka a jej subdomén výhradne na použite v rámci
poskytovania Služby. Súhlas sa udeľuje aj na použitie mena Zákazníka v
názve Aplikácie.
5. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A VYŠŠIA MOC
a. Služba je poskytovaná „tak ako je“. Spoločnosť v súvislosti s ňou
neposkytuje akékoľvek záruky (výslovne uvedené alebo odvodené) a
preto odmieta a popiera poskytnutie akýchkoľvek záruk, vrátane a bez
obmedzenia, implicitných záruk alebo záruk ohľadom vhodnosti Služby na
konkrétny účel, alebo nezasahovania do duševného vlastníctva alebo
iného porušenia práv tretích strán. Okrem iného, Spoločnosť neposkytuje
záruky ani nerobí akékoľvek vyhlásenia ohľadom správnosti, splnenia
očakávaných výsledkov alebo spoľahlivosti použitia Služby alebo inak
súvisiacich údajov alebo materiálov.
b. Spoločnosť alebo jej dodávatelia v žiadnom prípade nezodpovedajú za
akúkoľvek škodu (vrátane a bez obmedzenia, za škodu spôsobenú stratou
údajov alebo za ušlý zisk, alebo škodu spôsobenú prerušením obchodnej
činnosti) spôsobenú použitím alebo nemožnosťou použitia Služby, a to ani
v prípade, ak Spoločnosť alebo oprávnený zástupca Spoločnosti boli
ústne alebo písomne informovaní o možnosti vzniku takejto škody.
c. Spoločnosť nezodpovedá za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností
podľa týchto Obchodných podmienok v prípade, ak toto neplnenie nastalo
v dôsledku vyššej moci.
6. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
a. Pre účely týchto Obchodných podmienok je „Obsah“ definovaný ako
akákoľvek informácia, údaj, komunikácia, softvér, fotografie, video, grafika,
Aplikácia, hudba, zvuky a akýkoľvek materiál alebo služby, ktoré sú
poskytnuté v rámci Služby. Zákazník súhlasí a potvrdzuje, že má
vedomosť o tom, že všetok Obsah prezentovaný v rámci Služby je
chránený autorskými právami, ochrannými známkami, patentmi alebo

inými majetkovými právami alebo zákonmi, a je vo výlučnom vlastníctve
Spoločnosti. Zákazník, ako používateľ Služby je oprávnený využívať len
Spoločnosťou výslovne povolený Obsah. Zákazník nie je oprávnený
zasahovať do softvéru, dokumentácie, Aplikácie alebo iných materiálov
poskytnutých v rámci poskytovania Služby za účelom ich modifikácie,
upravovania, distribúcie, reverzného vytvárania alebo využitia za účelom
iným ako je účel opísaný v týchto Obchodných podmienkach. Zákazník
taktiež nesmie vyhotovovať kópie, rozširovať, meniť, publikovať,
uploadovať, prenášať alebo distribuovať Obsah v žiadnej forme alebo
akýmikoľvek prostriedkami okrem používania povoleného na základe
týchto Obchodných podmienok. Akékoľvek nepovolené použitie Obsahu
môže porušiť autorské práva, ochrannú známku alebo aplikovateľné
zákony a môže mať za následok trestnoprávne alebo civilné sankcie.
7. DÔVERNÉ INFORMÁCIE
a. Spoločnosť a Zákazník sú povinní zachovávať záväzok mlčanlivosti o
informáciách, ktoré sa dozvedia pri výkone práv a povinností podľa týchto
Obchodných podmienok a o ktorých sa dá rozumne predpokladať, že
majú zostať dôverné alebo ich Spoločnosť alebo Zákazník výslovne
označili za dôverné (ďalej len „Dôverné informácie“), pričom tieto smú
používať výlučne na účel plnenia záväzkov podľa týchto Obchodných
podmienok a nesmú ich rozširovať, poskytovať a sprístupňovať tretím
osobám alebo ich použiť pre seba alebo pre iné osoby v rozpore s
účelom, na ktorý im boli poskytnuté s výnimkou sprístupnenia týchto
informácií svojim zamestnancom a dodávateľom služieb podieľajúcim sa
na plnení na základe týchto Obchodných podmienok.
b. Spoločnosť a Zákazník sú povinní vykonať primerané opatrenia na to, aby
sa zabránilo úniku, poskytnutiu alebo sprístupneniu Dôverných informácií
tretím osobám.
c. Po skončení poskytovania Služby alebo na vyžiadanie druhej strany sú
Spoločnosť aj Zákazník povinní bezodkladne vrátiť druhej strane všetky jej
Dôverné informácie, prípadne ich zničiť, ak ich nie je možné vrátiť.
d. Ustanovenie 7(a) sa nepoužije pokiaľ Spoločnosť alebo Zákazník dokáže,
že:
i.

Dôverné informácie druhej strany boli verejne prístupné bez toho,
aby sa stali verejne prístupné konaním alebo opomenutím
Zákazníka/Spoločnosti;

ii.

Dôverné informácie legálne získala, mala k dispozícii alebo ich
vlastnila ešte pred začiatkom vzťahu na základe týchto
Obchodných podmienok;

iii.

Dôverné informácie sú výsledkom nezávislého postupu strany
alebo jej boli poskytnuté zákonne treťou osobou;

iv.

sprístupnenie Dôverných informácií bolo požadované súdom alebo
úradom v zmysle platnej legislatívy; Spoločnosť/Zákazník sú v
takom prípade povinní využiť všetky primerané prostriedky v súlade
s platnou legislatívou na odmietnutie alebo obmedzenie ich
sprístupnenia, pokiaľ ich neohrozia v ich právnom postavení,
prevádzkovaní ich činnosti, nespôsobia výpadok prevádzky a
nevystavia Spoločnosť/Zákazníka riziku trestného, priestupkového
alebo správneho postihu. Spoločnosť/Zákazník sú povinní
informovať druhú stranu o takýchto okolnostiach; alebo

v.

Dôverné informácie budú poskytnuté odborným poradcom
Spoločnosti/Zákazníka pod záväzkom mlčanlivosti v rozsahu podľa
týchto Obchodných podmienok.

e. Spoločnosť a Zákazník sa zaväzujú, že povinnosť mlčanlivosti budú v
rovnakom rozsahu dodržiavať aj ich zamestnanci a dodávatelia služieb
podieľajúci sa na plnení povinností podľa týchto Obchodných podmienok;
za porušenie povinnosti mlčanlivosti týmito osobami zodpovedá
Spoločnosť alebo Zákazník tak, ako by povinnosť mlčanlivosti porušili
osobne.
f. Za porušenie tohto článku sa nepovažuje použitie Dôverných informácií s
predchádzajúcim písomným súhlasom strany, ktorej Dôverné informácie
patria.
8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
a. Práva a povinnosti Spoločnosti a Zákazníka vo vzťahu k ochrane
osobných údajov sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov na
linku https://spravyomeste.sk/legal/zasady-ochrany-osobnych-udajov.
9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
a. Spoločnosť a Zákazník sa dohodli, že vzťah založený na základe týchto
Obchodných podmienok sa riadi právom Slovenskej republiky.

b. Ak je niektoré ustanovenie týchto Obchodných podmienok neplatné alebo
neúčinné, alebo sa takým stane, tak namiesto tohto ustanovenia nastúpia
ustanovenia, ktorých zmysel sa neplatnému či neúčinnému ustanoveniu
čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného
ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení Obchodných
podmienok.
c. Znenie Obchodných podmienok môže Spoločnosť meniť či dopĺňať.
Týmito zmenami Obchodných podmienok nie sú dotknuté práva a
povinnosti vzniknuté v období účinnosti predchádzajúceho znenia
Obchodných podmienok.
d. Kontaktné údaje Spoločnosti:
● Meno Spoločnosti: PERRY SOFT, a.s.
● Adresa: Palackého 31, 911 01, Trenčín
● Telefonne číslo: 0910910120
● Mail: info@perrysoft.sk
● Web: info@spravyomeste.sk.

