
Súhlas Zhotoviteľa s poskytnutím časti diela Smartmap formou 
sublicencie 

Zmluvné strany: 

Objednávateľ : 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 

č. 142/2021/RSM 

Mesto Dubnica nad Váhom 
Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 
00317209 
2021339276 

Registrovaný pre daň podľa § 7 a 7a Zákona č. 222/2004 Z.z. 
štatutárny zástupca: Mgr. el Mgr. Peter Wolf, primátor mesta 

a 

Zhotoviteľ: ErasData-Pro s.r.o. 
Sídlo : Podlesná 608/8, 900 91 Limbach 
Prevádzka: Moyzesova 4A, 902 01 Pezinok 
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava, Oddiel: Sro, 

vložka č.: 9453/B 
IČO: 31400906 
DIČ: 2020347637 
IČ DPH: SK2020347637 
V zastúpení : RNDr. Juraj Baráth, konateľ spoločnosti 

Uzatvorili dňa 14. 09. 2018 Zmluvu o dielo č. 272/2018/RSM a Licenčnú zmluvu, ktorej 
predmetom bol záväzok Zhotoviteľa zrealizovať pre objednávateľa dielo - „Komplexné 
integračné zabezpečenie mapového servera mestského úradu Dubnica nad Váhom 
(Smartmap ONV) nad agendovým systémom úradu a poskytnúť licenciu na používanie 
diela Smartmap. 

1. 

V súlade s Článkom VII. Podmienky užívanie predmetu zmluvy bod 4 týmto Zhotoviteľ 
udeľuje súhlas so sprístupnením časti diela vytvoreného pre Objednávateľa obchodnej 
spoločnosti LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom Stará Vajnorská 90, 
831 04 Bratislava, IČO: 35 796 332, ktorá pre Objednávateľa zabezpečuje vypracovanie 
projektovej dokumentácie na rekonštrukciu zariadenia verejného osvetlenia v Dubnici nad 
Váhom. 

Sprístupnenie licencie Smartmap ONV je poskytnuté výhradne pre účely vypracovania 
projektovej dokumentácie na rekonštrukciu zariadenia verejného osvetlenia v Dubnici nad 
Váhom. 
Nadobúdateľ sublicencie sa v záujme ochrany autorských práv Zhotoviteľa zaväzuje po 
skončení všetkých činností, pre ktoré mu bol umožnený prístup na Smartmap ONV 
zabezpečiť vymazanie všetkých podkladov, kópii, resp. iných záznamov získaných 
prostredníctvom Smartmap ONV, ktoré vznikli počas umožneného prístupu na aplikáciu 
Smartmap ONV spoločnosti LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným. 



11. 

Mesto Dubnica nad Váhom súhlasí so sprístupnením v rámci požadovaného riešenia 
prostredn íctvom Zhotoviteľa pre subjekt LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným, 
prístup na lokalizačné údaje Smartmap ONV a sprístupňuje v rámci požadovaného riešenia 
údaje v rozsahu : 

a) Ortofoto mapa 2017 GKÚ 
b) ZBGIS GKÚ 
c) Adresy 
d) Cestná sieť 
e) Kataster C 
f) Kataster E 
g) Inžinierske siete 

111. 

Všetky autorské, distribučné a predajné práva na predmet licenčnej zmluvy sú aj naďalej 
výhradným vlastn íctvom Zhotoviteľa a zostávajú zachované v plnom rozsahu . 

V prípade porušenia alebo nedodržania podmienok tohto súhlasu s poskytnutím časti diela 
Smartmap má Zhotoviteľ právo domáhať sa ochrany autorského práva v súlade 
s ustanoveniami Autorského zákona a v zmysle platnej Zmluvy o dielo č. 272/2018/RSM 
a Licenčnej zmluvy zo dňa 14.09.2018. 

Tento súhlas sa poskytuje bezodplatne. Technické zásahy, potrebné pre aplikačné 
sprístupnenie časti diela spoločnosti LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným, 
vykonané , na základe požiadavky Objednávateľa, budú uhradené na základe Servisnej 
zmluvy zo dňa 23. 1 O. 2019. Všetky zásahy potrebné pre technické sprístupnenie 
(vzdialený prístup) uvedenej licencie je zodpovedný Objednávateľ. 

Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch , z ktorých dva obdrží Objednávateľ a jeden 
obdrží Zhotoviteľ. 

V Dubnici nad Váhom dňa . .1.-~ .~ ~:. ?~?1 ..... V Limbachu dňa ... „/f. ~ .~: .. ~.~/. . 

Za Zhotoviteľa: 

NDr. Juraj Baráth 
konateľ spoločnosti ErasData-Pro s.r.o. 

GDPR




