
 

ZMLUVA O UDELENÍ LICENCIE A  ĎALŠEJ SPOLUPRÁCI  
 

uzatvorená podľa ust. § 65 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich 

s autorským právom v platnom znení (ďalej ako „Autorský zákon“) a § 269 ods. 2 zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej ako „Obchodný zákonník“) medzi 

zmluvnými stranami 
 

Poskytovateľom: 
 

Obchodné meno:  VIS Slovensko, s.r.o. 

Sídlo:    Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina 

IČO:    36 006 912 

V mene ktorej koná: Mgr. Eva Feketová, Mgr. Jan Pavlů,  na základe poverenia  

Registrácia:  Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, 

vložka č.: 3501/L 

Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s. 

IBAN:   SK13 1100 0000 0026 2527 0544  

e-mailová adresa:  obchod@vissk.sk 
 

(ďalej ako „Poskytovateľ“)  
 

a 
 

Objednávateľom:  
 

Zákaznícke číslo:  90030 

Obchodné meno:  Obec Slovenské Pravno 

Sídlo:    Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno 

IČO:    00316911 

DIČ:                           2020594994 

e-mailová adresa:  eva.kalnicka@gmail.com 
 

(ďalej ako „Objednávateľ“) 

(Poskytovateľ a Objednávateľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)  
 

za nasledujúcich podmienok (ďalej len „Zmluva“). 

 
 

Článok I 

Predmet plnenia 

Prevádzka: 

Zákaznícke číslo: 9094 

Obchodné meno: Školská jedáleň pri MŠ 

Sídlo: Slovenské Pravno 328, 038 22 Slovenské Pravno 
 

Zvolený balík funkcionalít softvéru a služieb:  

☒ MINI 

☐ ŠTANDARD 

☐ PLUS 



 

☐ MAXI 

 

Cena: 29,00 € bez DPH 

 

Článok II  

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva je vyhotovená elektronickým potvrdením e-mailovej správy, ktorej je prílohou.  

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné a licenčné podmienky Poskytovateľa 

dostupné na: www.vissk.sk (ďalej ako „VOP“).  

3. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej elektronického potvrdenia 

prostredníctvom e-mailu z e-mailovej adresy uvedenej v záhlaví tejto zmluvy oboma 

zmluvnými stranami. Zmluvné strany potvrdzujú, že týmto považujú písomnú formu Zmluvy 

vrátane VOP za zachovanú.  

4. Zmluvu je možné meniť len formou vzostupne očíslovaných písomných dodatkov, 

potvrdených oboma Zmluvnými stranami, ak nie je v Zmluve alebo vo VOP výslovne 

ustanovené inak. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, ich 

zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za inak nápadne 

nevýhodných podmienok a ani v omyle. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu aj VOP prečítali, vzájomne vysvetlili, jej obsahu 

rozumejú a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

V Žiline dňa 7.10.2022               V ........................ dňa ................................ 

 

Poskytovateľ:                 Objednávateľ: 

               

Mgr. Eva Feketová            Mgr.  Jan Pavlů 

na základe poverenia        na základe poverenia 

 

 

VIS Slovensko, s.r.o.                 

https://uloziste.visplzen.cz/1_sr/VIS_SK_VOLP_05_22.pdf

