ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÍSTUPU DO CELOŠTÁTNEHO INFORMAČNÉHO
SYSTÉMU TECHNICKÝCH KONTROL
zmluva o udelení sublicencie uzatvorená podľa § 72 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)
medzi
1. Technická služba technickej kontroly:
Obchodné meno:
TESTEK, a.s.
Sídlo:
Plachého 14, 841 02 Bratislava 42
IČO:
35 914 114
DIČ:
2021922694
IČ DPH:
SK2021922694
Zastúpená:
Ing. Marián Rybianský, predseda predstavenstva
Ing. Ladislav Jelinek, člen predstavenstva
Bankové spojenie:
IBAN: SK65 1100 0000 0026 2470 1867
Registrácia:
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 6047/B
(ďalej len “Nadobúdateľ licencie”)
a
2. Oprávnená osoba technickej kontroly:

Obchodné meno:

Sídlo:
IČO:
Zastúpená:
Registrácia:
(ďalej len „Nadobúdateľ sublicencie“)
(spoločne aj len „Zmluvné strany“)
pre stanicu technickej kontroly (STK):

Sídlo STK:
Číslo povolenia
na zriadenie STK:

nasledovného znenia:
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Článok 1
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto Zmluvy je poskytovanie prístupu do celoštátneho informačného systému
technických kontrol (ďalej len „CIS TK“) podľa § 84 ods. 1 písm. a) bod 14 zákona č. 106/2018
Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.
2. Platnosť tejto Zmluvy a rozsah sublicencie udelenej podľa tejto Zmluvy je obmedzený platnosťou
osobitnej zmluvy o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie, ako aj rozsahom práv v nej
udelených, ktorá je uzatvorená medzi Nadobúdateľom licencie a poskytovateľom licencie –
obchodnou spoločnosťou Asphere, a.s. so sídlom Nad Lúčkami 6, 841 04 Bratislava, IČO:
36 706 795, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.
4019/B (ďalej len „Poskytovateľ licencie“).

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Článok 2
Licenčné podmienky
Nadobúdateľ licencie týmto udeľuje Nadobúdateľovi sublicencie súhlas na prístup do CIS TK
v rozsahu a za podmienok stanovených v tejto Zmluve.
Sublicencia podľa tejto Zmluvy sa poskytuje na čas platnosti tejto Zmluvy ako nevýhradná
licencia s teritoriálnym obmedzením na územie Slovenskej republiky.
Nadobúdateľ sublicencie je oprávnený používať CIS TK výhradne podľa ustanovení zákona č.
106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, vyhlášky Ministerstva dopravy
a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti
technickej kontroly, ako aj metodických pokynov Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej
republiky a návodu na obsluhu zverejneného v CIS TK.
Nadobúdateľ sublicencie nesmie používať CIS TK inak ako obvyklým spôsobom a súčasne
nesmie spôsobiť ujmu autorovi ani inej osobe, ktorej patria k nemu práva.
Nadobúdateľ sublicencie je povinný pri používaní CIS TK dodržiavať všetky povinnosti
a obmedzenia týkajúce sa ochrany osobných údajov.
Nadobúdateľ sublicencie nie je oprávnený poskytnúť prístup do CIS TK tretej osobe.
Nadobúdateľ sublicencie nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti podľa tejto Zmluvy bez
písomného súhlasu Nadobúdateľa licencie.
Právo na prístup do CIS TK neprechádza na právneho nástupcu Nadobúdateľa sublicencie.
Právo Nadobúdateľa sublicencie na prístup do CIS TK zaniká nadobudnutím právoplatnosti
rozhodnutia schvaľovacieho orgánu o pozastavení, zrušení alebo zániku jeho oprávnenia na
vykonávanie technickej kontroly podľa § 85 ods. 4 až 6 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke
vozidiel v cestnej premávke.
Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovanie prístupu do CIS TK je bezodplatné.

Článok 3
Platnosť zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Zmluvu je možné vypovedať písomne, pričom ku zániku zmluvy dôjde v takom prípade po
uplynutí kalendárneho mesiaca nasledujúceho bezprostredne po kalendárnom mesiaci, v ktorom
bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
Článok 4
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu
oboma zmluvnými stranami.
2. Zmeny v tejto Zmluve je možné vykonávať len písomne vo forme dodatkov podpísaných oboma
Zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany vyjadrujú súhlas s doručovaním zásielok univerzálnou poštovou službou na
adresu, ktorú majú uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Zásielka sa považuje za doručenú uplynutím
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osemnásteho dňa od takého odoslania, ktoré sa preukazuje potvrdeným podacím lístkom alebo
podobným dokladom.
4. V prípade, že sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, zostáva
platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy nedotknutá. Nadobúdateľ licencie sa
v takom prípade poveruje bezodkladne nahradiť dotknuté ustanovenia takými ustanoveniami,
ktoré budú svojím účelom a dôsledkami najviac zodpovedať zamýšľanému účelu a dôsledkom
pôvodných ustanovení tejto Zmluvy.

Dňa .....................................

..............................................
Nadobúdateľ sublicencie

..............................................
Nadobúdateľ licencie
TESTEK, a.s.,
Ing. Marián Rybianský,
predseda predstavenstva

..............................................
Nadobúdateľ licencie
TESTEK, a.s.,
Ing. Ladislav Jelinek,
člen predstavenstva
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