
V/á.

ZMLUVA O UDELENÍ LICENCIE A ĎALŠEJ SPOLUPRÁCI

uzatvorenápodl'aust. § 65anasl. zákonač. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v plataom zneru'(ďalej ako
"Autorský zákon") a § 269ods. 2 zákonač. 513/1991 Zb. Obchodného zákormika v platnom znem'(ďalej

ako "Obchodnýzákonník") medzi zmluvnými stranami

Poskytovateľom:

Obchndné meno:

Sidlo:
IČO:

V mene ktorej koná:

Regístrácia:

Bankovéspojenie:
IBAN:
e-mailová adresa:

(ďalej ako "Poskytovateľ")

VIS SIoveDsko, s.r. o.
Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Zilina
36006912

Mgr. Eva Feketová, Mgr. Jan Pavlú, na zátíade poverenia
ObchodnýregisterOkresnéhosúduZÍlina, oddiel: Sro,
vložkač. :3501/L
TATRA BANKA, a. s,
SK13 11000000002625270544

obchodízjvissk. sk

Objednávateľom:

Zákaznícke číslo:

Obchodné meno/Názov obce:

Sidlo:

IČO:
e-mailová adresa:

(ďalej ako "Objednávateľ")
(Poskytovatel a Objednávateľ ďalej spolu ako "Zmluvné strany")

za nasledujúcichpodmienok (ďalej len "Zmluva").

9919
Obee Vyšná Sebastová
Vyšná Sebastová 157 08006 Vyšná Sebastová
00328006

jedalen. vs@centrum. sk

Prevádzka:

Zákaznícke číslo:

Obchodnémeno:

Sidlo:

Clánok I

Predmet plnenia

90164
Materská skola

Vysná Sebastová 94, 08006 Vysná Sebastová



v/s.

Zvolený balík funkcionalft sofŕféru a služieb:
S MJNI

D STANDARD

a PLUS

D MAXI

Cena : 29 EUR bez DPH mesačne

ČIánokII
Záverečné ustanuvenia

1. Táto zmluvaje vyhotovmá elektronickým potvrdenim e-mailovej správy, ktorejjeprilohou.
2. Neoddeliteľnou súéasťou tejto zmluvy je dokument - Specifikácia a cenm'k balíkov funkcionalft

a služieb dostupný na: hllps://uloziste. visplzen.c>l sr,'Balickv,'SW balicky sk. pdf, v éasovej verzii
aktuálnej pri podpise tejto Zmluvy.

3. Neoddeliteľnousúčasťoutejto zmluvy sú Vseobeaiéa licenčnépodmienky Poskytovateľa doslupné na:
hltps://vissk. sk/ (ďalej ako "VOP"). Tieto VOP predstavujú určenie obsatiu tejto Zmluvy, v súlade s ust §
273 ods. 1 Obchodného zákonnika.

4. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami alebo dňom jej
obojstranného potvrdeniaprostriedkaini diaľkovej komunikácie na emailové adresy uvedené v záhlavi
Zmluvy, ak sa Zmluva uzatväraprostriedkami diaľkovej komunikáae, a úéinnosťdňom nasledujúciin po
jej zverejnené Objednávateľom v súlade so vseobecne záväznými právnymi predpismi SR.

5. Zmluvu je možné meniť len formou pisomných dodatkov, potvrdených oboma Zmluvnými stranami, ak
nieje v Zmluve alebo vo VOP výslovne ustanovené inak.

6. Zmluvné sb'any vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, ich zmluvná voľnosť
nieje obmedzená, zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodnýchpodmienoka ani v
omyle.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu preéitaU, vzájonme vysvetlilij'ej obsahu rozumejú a na znak
súhlasuju vlastnomčne podpisujú.
Objednávateľ svojim podpisom vyjadruje osobitne súhlas s úplným znenim VOP, ktoré mu bolo pred
podpisom tejto Zmluvy poskytnuték dispozícii, s ktorým sa riadne oboznámil, ich zneniu porozumel a
Objednávateľ vyjadmje vôľu, aby sa právne vzťahy medzi nimi v každom pn'pade riadili VOP
Poskytovateľa.
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VZilinedna25. 11. 2022

Poskytovateľ:

v dňa

Objednávateľ:

Mgr. Eva Feketová
na základe poverenia

Mgr. Jan Pavlú

na základe poverenia

VIS Slovensko, s. r. o.


