
 

ZMLUVA O UDELENÍ LICENCIE A  ĎALŠEJ SPOLUPRÁCI  

 

uzatvorená podľa ust. § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z.  Autorský zákon  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:  

 

Obchodné meno:            Hotelová akadémia 

Sídlo:                              Čs. brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš 

IČO:                                00 893 528 

V mene ktorej koná:       Mgr. Peter Pirončiak, riaditeľ školy 

Bankové spojenie:        Štátna pokladnica 

IBAN:                SK03 8180 0000 0070 0047 9551 

e-mailová adresa:           halm@halm.sk, b.kovacova@halm.sk, jedalen@halm.sk 

zákaznícke číslo:                  9285 

(ďalej ako „Objednávateľ“) 

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

 

za nasledujúcich podmienok (ďalej len „Zmluva“). 

 

 

Článok I 

Predmet plnenia 

 

Zvolený balík funkcionalít softvéru a služieb:  

☐ MINI 

☐ STANDARD 

☒ PLUS 

☐ MAXI 

Cena : 69 EUR bez DPH mesačne 
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Článok II  

Záverečné ustanovenia 

 

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

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je dokument - Špecifikácia a cenník balíkov funkcionalít 

a služieb dostupný na: https://uloziste.visplzen.cz/1_sr/Balicky/SW_balicky_sk.pdf, v časovej verzii 

aktuálnej pri podpise tejto Zmluvy. 

3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné a licenčné podmienky Poskytovateľa dostupné na: 

https://vissk.sk/ (ďalej ako „VOP“). Tieto VOP predstavujú určenie obsahu tejto Zmluvy, v súlade s ust. § 

273 ods. 1 Obchodného zákonníka. 

4. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami alebo dňom jej 

obojstranného potvrdenia prostriedkami diaľkovej komunikácie na emailové adresy uvedené v záhlaví 

Zmluvy, ak sa Zmluva uzatvára prostriedkami diaľkovej komunikácie, a účinnosť dňom nasledujúcim po 

jej zverejnené Objednávateľom v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. 

5. Zmluvu je možné meniť len formou písomných dodatkov, potvrdených oboma Zmluvnými stranami, ak 

nie je v Zmluve alebo vo VOP výslovne ustanovené inak. 

6. 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. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, vzájomne vysvetlili, jej obsahu rozumejú a na znak 

súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

8. Objednávateľ svojím podpisom vyjadruje osobitne súhlas s úplným znením VOP, ktoré mu bolo pred 

podpisom tejto Zmluvy poskytnuté k dispozícii, s ktorým sa riadne oboznámil, ich zneniu porozumel a 

Objednávateľ vyjadruje vôľu, aby sa právne vzťahy medzi nimi v každom prípade riadili VOP 

Poskytovateľa. 

 

V Žiline dňa 19.1.2023   V ............................. dňa ..................................... 

 

Poskytovateľ:      Objednávateľ: 

               

Mgr. Eva Feketová            Mgr.  Jan Pavlů 

na základe poverenia        na základe poverenia 

 

 

 

VIS Slovensko, s.r.o.      
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