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LICENČNÁ ZMLUVA 
na 

zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintoriny.sk 

Zmluva je uzavretá v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, 
zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z.z./ ktorou sa 
vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov 
a zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon. 

Poskytovatel' 

Organizácia 
Adresa 

Vzastúpení 

Bank, spoj, 

IČO 
DIČ 
IČDPH 
tel, 

email 

číslo zmluvy poskytovatela: tz2020-12-07ezl 

číslo zmluvy nadobúdatela: ................... . 

Článok 1 
Zmluvné strany 

TOPSET Solutions s.r.o. 
Hollého 2366/25B, 900 31 STUPAVA 
štatutárny zástupca : Ing. Ján Vlček, konatel' 
obchodné záležitosti : Ing. Rastislav Vlček, konatel' 
Slovenská sporitel'ňa a.s., Bratislava 
IBAN: SK64 0900 0000 0050 3590 7887 
46919805 
2023645162 
SK2023645162 
02/65935 798 - Topset Solutions s.r.o. 
02/65459 256 - Ing. Ján Vlček 
02/65459 251 - Ing. Rastislav Vlček 
Ing. Ján Vlček - vlcek@topset.sk 
Ing. Rastislav Vlček - obchod@topset.sk 

( ďalej len ako „Poskytovatel') 

Nadobúdatel' 

Organizácia 
Adresa 
Vzastúpení 
Bank, spoj, 

IČO 
DIČ 
IČDPH 

Mesto Dubnica nad Váhom 
Mestský úrad, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 
štatutárny zástupca: Mgr. Peter Wolf, primátor 
banka: ...................................... . 
IBAN: ....................................... . 
00317209 
2021339276 

( ďalej len ako „Nadobúdatel"') 

421/2020/RSM

VÚB, a.s.
SK47 0200 0000 0000 1972 3372
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skončení právneho vzťahu založeného Zmluvou. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé právnych 

následkov porušenia tejto povinnosti. 

15.8 Poskytovatel' vyhlasuje a Nadobúdatel' s tým súhlasí, že v žiadnom prípade nie je Poskytovatel' 

zodpovedný za obsah Nadobúdatel'om zverejnených dát a údajov na portáli www.cintoriny.sk a ani dáta 

a údaje pred zverejnením Poskytovatel' nebude kontrolovat' z hl'adiska vecnej a gramatickej správnosti. 

Poskytovatel' poskytuje možnost' zverejniť dáta a údaje tak, ako je uvedené v predmete Zmluvy" a tak, 

ako sú uložené v aktuálnom Programe u Nadobúdatel'a. Pri spracovaní a následnom zverejňovaní móžu 

vzniknúť posuny alebo výpadky dát prípadne chyby diakritiky, ktoré sa móžu prejaviť pri použití 

niektorých, hlavne najnovších internetových prehliadačov. Prípadné chyby Poskytovatel' odstráni 

v primeranom čase. 

15.9 Poskytovatel' vyhlasuje, že nie je si vedomý, že by aktuálna verzia Programu a staršie verzie alebo 

aktuálna verzia internetového portálu www.cintoriny.sk obsahovali skryté, nedokumentované funkcie, 

ktoré nie sú uvedené ani v návode, ani v používatel'skej príručke, ani v Zmluve alebo nie sú uvedené ani 

vo Všeobecných licenčných podmienkach, a ktoré by boli účelovo a vedome naprogramované s ciel'om 

akýmkol'vek spósobom znemožnit' alebo obmedziť prácu s programami, poškodit' alebo modifikovat' dáta. 

Výnimkou z tohoto vyhlásenia sú niektoré informácie, ktoré si móže Poskytovatel' pre svoje účely nechat' 

zaslat' z počítača Nadobúdatel'a, a to štatistické informácie o používaní portálu, informácie o poslednej 

nainštalovanej verzii Programu, informácie o počte nainštalovaných programov a špecifické 

informácie identifikujúce počítač, na ktorom sú nainštalované programy. Poskytovatel' vyhlasuje, že takto 

získané informácie použije len pre účely skvalitňovania predmetu Zmluvy, Programov a poskytovaných 

služieb a v žiadnom prípade ich neposkytne žiadnej tretej strane. Nadobúdatel' vyhlasuje, že s uvedeným 

súhlasí. 

15.10 Uzavretím tejto Zmluvy sa zavazujú obe Zmluvné strany dodržiavať aj Všeobecné licenčné podmienky 

a Všeobecné obchodné podmienky vo verzii 20,1, vydané 20. januára 2020, ktoré sú zverejnené na 

internetovej stránke Poskytovatel'a www.topset.sk. 

Výnimkou z tohoto závazku je zmena, rozšírenie, zúženie, modifikovanie príp. nahradenie znenia 

jednotlivých odstavcov Všeobecných licenčných podmienok a Všeobecných obchodných podmienok ich 

zmeneným znením v príslušných častiach Zmluvy a jej prípadných dodatkov. V takom prípade má znenie 

Zmluvy a dodatkov prioritu pred znením Všeobecných licenčných podmienok a Všeobecných obchodných 

podmienok. 

Nadobúdatel' vyhlasuje, že sa pred uzavretím tejto Zmluvy riadne oboznámil so Všeobecnými licenčnými 

podmienkami a Všeobecnými obchodnými podmienkami vo vyššie uvedenej verzii a súhlasí s ich znením. 

15.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzatvorili slobodne, vážne a bez omylu, ich zmluvná vol'nosť nie je 

ničím obmedzená, text Zmluvy si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú. 

15.12 Zmluva je vyhotovená vo dvoch exemplároch, z ktorých po ich obojstrannom potvrdení si Poskytovatel' 

ponechá jedno vyhotovenie a Nadobúdatel' tiež jedno vyhotovenie. 

Stupava, dňa 07.12.2020 

Ing. Ján Vlček 
konatel' 

Za Poskytovatel'a 

Dubnica nad Váhom, dňa 14.12.2020 

Mgr. Peter Wolf 
primátor 

Za Nadobúdatel'a 

GDPR
GDPR

GDPR
GDPR

GDPR




