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LICENčNÁ zMLuvA
na

zverejňovanie cintorínov na portáli www'cintoriny'sk

Zmluua je uzavretá V zmysle zákona č. 513/1gg1 Zb. (obchodný zákonnk) .u'7není neskorších predptsou,

zákona 3. ts/tggo z.z. o cenách v znení neskorších predpisou, vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 z.z., ktorou sa
-úioiaiu áro, Národnej rady Slovenskej repubtiry ř fi/1?6 Z.z. o cenách v znení neskorších predpbov

á zákona č. 61s/20B Z.ž. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorsky zákon)

v znení neskorších predpisov.

číslo zmluvy posffiouatel'a : tz2013-05-29bt1

číslo zmluvy nadobúdatelb :

čIánok l
Zmluvné strany

Poskytovatel'

otganizácia
Adrcs

Vzartúpení

Bank, spoj.

ňo
DIč
tč opn
tel.

email

l{adobúdatel'

organizácia

Adresa
Vzastúpení
Bank spoj.

rčo
DIč
tč opn
tel,:
email

TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 23661258, 900 31 STUPAVA
štatutárny zástupca : Ing. Ján Vlček, konatel'
obchodné záležitosti : Ing. Rastislav Vlček, konatel'
Slovenská sporitel'ňa a.s., Bratíslava
č'ú. 503590788710900
46919805
2023645162
sK2023645L62
02165935 798 - Topset Solutions s.r.o.
02165459 256 - Ing. Ján Vlček
02165459 251 - Ing. Rastislav Vlček
Ing. Ján Vlček - vlcek@topset.sk
Ing. Rastislav Vlček - obchod@topset.sk

obec Dojč
obecný Úrad
Dojč 125, 906 02 Dojč
štatutárny zástupca: Ing' Katarína Jankovičová, starostka obce
VUB a.s. Senica
č.ú. 462619210200
309 508
2021063693
neplátca DPH
0341653612?
oudojc@stonline.sk
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čIiíno* z
Predmet zmluvy

T&p mttuw je hlcenčná zmluva (dbtej v brte len ako ,,Zmluva'') a jej predmetom sú práva a povinnosti

ffiwteťa a nadobúdatet'a vo uzt'ahu k udetenej licencii (d'alej v texte ako ,,Lt?enctá"), ktorej obsahom je

fovanie autorzouaného prístupu na ftp seruer portátu www.cintoriny'sk na dohodnuté obdobie
'a 

pi*ytovante možnostÍ zuere1ňovat' z evidenčného programa W1nCITY CintoríP ToPsET aktuálne

fubbázové údaje, akuátne grafÍcké dáta (fotografte) z karÍet hroboých miest a aktuálne dÍgitálne mapy

cintorínov s hroboými mbstami v správe nadobúdatet'a na internetovom portáli www.cintoriny.sk zo strany

ToPsET fioluttbns s.r.o. ako posffiovatet'a (majitet'a ýhradných autorskych práv k portálu) nadobúdatelbvi

ticenčných práv z tejto ,,Zmluvy". Ftp seruer portáIu bude nadobúdatetbvi prístupný na základe prideleného

tdentifikačného kódu, prihlasovacieho mena a hesla.

Pos ffiova te ť sa za váz uje :

2.1 Udeliť bezplatne nadobúdatelovi,,Lícenciu" od termínu uzavretia,,Zmluý'do 14.05.2013 t.j. do uplynutia

12 mesiacov od odovzdania zhotoveného diela podIa príslušnej Zmluvy o dielo na pasportizáciu cintorínov

a udelť nadobúdateřovi .Licenciu" za paušálny licenčný poplatok (ďalej v texte len ako ,,Poplatok") na

ďašie dohodnute o6obie podl'a lmluv]ť a b:ež v zmysle znenia priložených Všeobecných licenčných

pg6mierrok na počítačcnrÉ progrřimy spolďnosti ToPsET Sotutions s.r.o. (ďalej len 'Všeobecných
ffiae'TĎdd' @rnir:rnlČ) a Všeobeorýďr obďrodnýďr @mlenok spolořrosti ToPsET Solubbns s.r.o. (ďalej

len Jšeohecrlýú obffinýď' @mienok').

2.2 6qÉ1ť nadohidapfori v arrysle udeleÍ'ej Jl-rrclď a v arrysle znerrh lmluvyP aubrÍzonný prístup

na porÉn m.rrv.cinbriny.sk s rnožnmťou a'eÍejňo'ať a akhntizolať databazové trdaje a grafické dáta zo

a ňenýďr kariet hrobry abbo hrobolýďr m'lest programu WnCITY ontorín@ ToPsET (ako aj príslušné

digÍÉlrre rnapy s hrobo{mi mk=tami a fotografie náhrobkov hrobovýďr miest) zo všetlcých cintorínov

v správe nadobúdateía.

. Počet všetlcých založených kariet hrobov alebo hrobových miest v databáze programu WInCITY Cintoríno

ku dňu uzaivorenia,,Zmluvý' 500 kariet

. Počet všetlcých hroboých miest v digitálnych mapách cintorínov v grafickej časti programu WinCITY

Cintorínokudňu uzatvorenia,^Zmluý" .' 500 hr. miest

. *PoplablČ za pm$lrrutú oUcenciuo bude sbnovený na áklade počtu všetlcých zal=ožených kariet

hrobov aleuo 
'nroúv9a ňiot uo všeť(ých cintorínoch v progrcme WinCITY Cintorín$ abbo pďtu

všefrďď' al11esĚúď hrobovýďr miest v digitálnych mapac'h cintorínov.v progrdm.e W|nCITY Cintorín@

' *áoa,'j,l*1 období podía znenia ,lmlut'", a to podla toho ktoý pďet je vyšší. V ďalšo1 texte sa

budú poú1l omačorrať taKo sbanovené kafi hrobov alebo hrobových miest alebo zakeslené hrobové

miesta ako .obFkt)Č.

fuzr.l: V Žmfurc, s za hrobové misto powžuje oblékL ktoý pozostáva z jednéhq atebo iaceých hrobov umiesfiených nad

ful, alefu vdía eba. V prognme winbty tjntotn móžno v databázovej hsti zatožÍť samostabÚ kartu buď pre hrobové

mÍsto pozostáwjúce z ieaienó atebo viacenich hroboq atebo zatožiť samostatnú kartu pre každý hrob z hrobového miesta.

Pom.2: Vd,atšídy rokoch po roku v ktorom bota vystavená pruá fakiljra sa bude pre účety faktúrovania zisťovať skutočný aktuálny
počet ,,obléktov'' priamo z potŤálu www.cintoriny.sk

2.3 Na poftali www.cintoriny.sk podl'a ,,Zmluvý' a na základe povoleného autorizovaného prístupu a aj

rozhodnutia nadobúdatel'a zverejniť a aktualizovať ,,off line" (vyvolanou akciou z programu W|nCITY

Cintoríno) nasledujúce popisné údaje z kariet hrobov alebo hroboých miest programu WinCITY Cintoríno:

a) všeobecné údaje z kafi hrobu alebo hrobového miesta zozáložky,,Hrob":

. číslo, rozmery| špecifikácia, typ

. dátum uloženia posledného zomrelého

. ostatní zomrelí, urny

. chránený a vojnoý hrob

. predchádzajÚce číslo hrobu

. posledná aktualizácia dát

. zemepisné súradnice hrobového miesta
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]hllspmindÉ údaje z karý hrobu alebo hrobového miesta zo záložky ,,Hrob.. o nájomcovi, platbách
a nrijmnnej zmluve:

. ruáÍrm zaplatený dol
" anlwa platná do1
. dáfum uzavretia zmluvyl

c) údaje z karý hrobu alebo hrobového miesta zo záložl<y,,Zomrelť:
. priezvisko' meno/ titul, rodený
. dátumy narodenia, úmtia, uloženía. miesto narodenia, úmrtia, uloženia. spósob uloženia
. ostatní zomrelí V Zozname zomrelých

fum'1: Nožky N ptsn' b) 4zna&né homým indexom 1 možno expottovať na fu seruer portálu po ich uvoIhení na expoltz $w{amu tsÍnQTY Gnnn'É, p dorubní ž'adostÍ o zvere1-nenÍe ýchto údaiov od iadobÚdatelb a spráunom vyptnenígúid*EÍrehÚíD kdu, qhlevďielp nerp a hda.
2'4 lhlE po{rblí lwntr''cíntorjny.sk arerejnřť zamerané účelové mapy cintonhov a aktualízovať úče|ové mapymmtoniirwr z pír@graÍT]u \tďinCrilY ontorín3. Fodrrrienkou arerejňovania akualizovaných účeloých máp

c]mfur"rimcru .}e' Že nadobrldatď bude rnať zakuperlý rrrodul Editon digiEálnej mapy do programu WinCITY
cimŮot'ůric. tďomý unriloňluje edfbrarrlk nrráp a i.t' 

"np".t 
na fo seruer na dodatďné spracovanie

u posifi@mtel'a' eos@lrarer po spracovanil rnáp následrre arerejní rnapy na portaNi. Mapy cintorínov
spraconmrre po prbrrmrn geodďicl<orr' zarrreraní na zakjade prísluirre; ái* o dlelo na pasportizáciu
cjnbrírrw boli vložene a sprísfuprrene poslqtovateÍorn na portaii *rn*'á"to.iny'rL u Émci plnenia Zmlrrqyo dielo na pasporb'záciu cintorínov.

2'5 Na potali www.cintoriny.sk na základe rozhodnutia nadobúdateía alerejniť fotografie náhrobkov získanéa spracované priamym zberom a aktualizovať ,,off line" (vyvolanou akcióu z programu W;nCITY Cintorínoalebo z modulu Editor fotografií) aKuálne pridané fotografie náhrobkov editované v module Editorfotografií' Podmienkou zverejňovanía aktuálne pridaných fotolrafií náhrobkov je, že nadobúdatel, bude maťzakúpený modul Editor fotografií. Fotografie náhrobkov získané a spracovane áiiln'v. zberom fotografií naáil<lade príslušnej Zmluvy o dielo na pasportizáciu cintorínov bolí vložené a sprístupnené poslqrtovatelbm
r'a portá[ilnl'r'ťrn.l.cjntBr'lu'ny'sk v ránnci plnenia príslušnej Zmluvy o dielo nu purpo.tiráciu cintorínov.

Z'5 l{a pontáiil "urrlrvr'cínbrirry.sk v digÍtálnyďl rrnÉď cintorínov farebne zýrazniť aktÍvovaním funkcie
'"itfu@abnÉ ř'roqť rrezapilafierre hrobové nniesba.

2'7 l|\tň eofibállii ltryryt'u"inbrirry'sk na áklade rozhodnutia a pí'somného oznámenia nadobúdatel,a povoliť funkciu;emenie pilat*]b" kborá urnožňrjje overŤť zaplatenie hrobového miesta na základe vyhíadania podl'a číslahrobo.Étuo m it=sta, rnena zom re lého a lebo a beced n ého zoznam.) zom relých.
2'8 t'{a portali www'cintoriny.sk v dÍgitálnych mapách cintorínov poslqtnúť návštevníkom potálu možnosťt'y'Jzť službu položenia kytíc, alebo zapálenia sviečok a zanechať odkaz s dátumom, menom a textomodkazu.

2'9 Zo shanky www'banery.cintoriny.sk umožniť nadobúdatelbvi stiahnuť vhodný baner pre použitie na svojejwebovej stránke aj s implementačným skriptom. Nadobúdatel bude mať pridelený linkwww'nazovobce'cintoriny'sk, cez ktoý sa dostane návštevník stránky p'iumo na prednastavené údajecintorínov na portáli www.cintoriny.sk' Informácie sú určené pre vývojárov web stránky nadobúdatel'a naímplementáciu odkazov.

Na do b úda te l' sa za uázu1é :

2'10 Dať poslqrtovatelbvi k dispozícii potrebné podklady a poskytnúť dojednané spolupósobenie
2'11 Riadiť sa pri používaní poftálu www.cintoriny.sk touto ,,Zmluvou", ,,Všeobecnými licenčnými podmienkami

" a,,Všeobecnými obchodnými podmienkami',

,,Hrob" o nájomcovi, platbách
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Lli! tff d pos$ttovatel'a poskytnutú ,,Licenciu" na špecifikované použitie portálu www'cintoriny'sk po

*-írralďujúcichpodmienokzostranyposkytovatelh:
. abderrí autorizovaného prístupu na ftp seruer portálu www.cintoriny'sk

. @támení identifikačných údajov pre prihlásenie na ftp server portálu www.cintoriny'sk

. sprevádzkovaní relevantných funkcií portálu

2.l37aplatiť pos$1tovatel'ovi za poslrytnutú,,Licenciu" dohodnuý ,,Poplatok" podl'a "Zmluvý''

3.1

článok s
Termíny a spósob plnenÍa

Pos$1tovateí umožní nadobúdateíovi do siďmich pracovných dní od nadobudnutia platnosti a účinnosti

J'my a doru&nia lmluť' v zmysle znenia fmluvy" začať nterejňovať v zmysle udelenej

J-i@nciď aktuálne údaje z progÍamu WinCITY cintoríno na portali www'cintoriny'sk pos$ftnutím

auorÍzonrÉho prísupr (ak rř nebol prďtým poskytr'utý na áklade inej zmltryy alebo dohody) na ftp

senÍ€r portálu www'cinori',v.'r pt*'ným o#rrrenÍm (errrailom) l'entifiloá'ýďr údaiov pre prihlásenie na

flP seÍt er portáfu rnvw.crrbrinysk a zaslanírn pfuornr'éf'o nawdu na aiadenie prísfupu' Prihlasovacie

údaje sú uer*moalý ffi (ID), prihlreovmie meílo a prihlao\lacb hesb do pÍo{'Íamu WnCITY Gntoríno'

Pd.lÉnmr pÍeúým 
"Ť"d 

ú poÍtali a fo serveri aj Yš€Íky ry'" inErrÉ prínrry a rrasilanenia (ak už

nebl pÍeňým ffim áknde ir'ej ;hn'y ul"oo oor'oov) talÝ aby boli kdispozÍji rradobttdateÍod

Yšerky furrkrie v zl|},s|e menia čl.2 Pneďnď unh.n'y po dobrr ÉatnGti lmhný'

Posh/tnEteí po ziilderrí vlas''yďl intemýďr prúsňrpw a rr&vmí ďb (ak už nebol predtým zaslaný)

nadobúdateíovi pohndzujúci email.

Poskytovatel, bude nadobúdatelovi na požiadanie pos$1tovať po dobu platnosti lmluť bezplatné

telefonické konzultácie ýkajúce sa aktualizovaných dát, príp. aj vzdialený Rrístu.o na počítač' Hlasové-

spojenie po dohode teimínu pripojenia .", urdiul"ný prísiup a cez vyhradenú pevnú linku hradí

poslrytovatel'.

Po splrrení zává*ov yyp}ývajúciďr z ods. 3.1 a 3.2 lmluu/' má pos$1tovatel' v dohodnutom

zÍútfvTtrÍl rerrrúre nárck ;','ysta\'enie iaktriry na .Poplatok" a jeho zaplatenie nadobúdatel'om'

Mz!: ran ** )* Iž Íffi trďýn naeraté (zv#, ŇrutL..) rn zíH# inej Znllfuy at& dohúť alebo -ak už

tfrpďýnďsútffiprepr'p;dy
Ňttbtr!úgrtp *išht

3.2

3.3

3.4

dánorl
,,Paplatok" za psffinutú,,LÍCeÍ}Ciu"

.PoplabtČ za pos$flrrutú ,,Licenciu'' je stanovený z počtu ,,objektov" definovaných v ods' 2'2 a

Jednotkového poplatku'', definovaného v ods' 4'2'

4.1 ,,Poplatok" na rok 2013

,,Poplatok. za pos$ftnutú ,,Licenciu" za obdobie od termínu uzavretia ,,Zmluvý' do konca roka je nulový

(keďže toto obdobL spadá do bezplatného obdobia poskytovania ,,Licencie" od začiatku mesiaca

nasledujúceho po dni odovzdania z'hotoveného diela podl'a príslušnej Zmluvy o dielo na pasportizáciu

cintorínov do uplynutia 12 mesiacov).

4.2 ,,Poplatok" na rok 2014

a) Bezplatné obdobie

,,Poplatok. za poskytnutú ,,Licenciu" za obdobie od začiatku roka do termínu koniec mesiaca máj 2014 je
'nuiový 

(kedže totá ondobie spadá do bezplatného obdobia poskytovania ,,Licencie'' od začiatku mesiaca
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1pffiÚúd19 po dni odovzdania zhotoveného diela podl'a príslušnej Zmluvy o dielo do uplynutia 12

mmgňrp4.

b} PErÉ oMobíe

;fupbtok" od začiatku spoplatneného poskytovania ,,Licencie", t.j. od začiatku mesiaca jún 7OI4 na

ďašire obdobie do konca kalendárneho roka 2014 za poslqtnutú ,,Licenciu" je stanovený alikvótne ako

ción počtu ,,obje6ov" ku dňu uzatvorenia ,,Zmluqy'', jednej dvanástiny jednotkového poplatku (v d'alšom

texte ako Jednotkový poplatok") a počtu zostávajúcich mesiacov do konca roka.

,,Poplatok" celkom na rok 2014:

Pďet ,,objektov" x (Jednotkový poplatok'' :L2)x počet zostávajúcich mesiacov do konca roka = 500 x

(0,065 :t2)x7 = 18,96

18'96 € bez DPH (22,75 € s DPH)

Jedr'otko/ý pop6blČ na obdobie 12 l@leÍdarnyó rnesiaorr za jederr .obielď je sbnovený pre rok

2013 a rok 2014 na sumu 0,065 €/.objelď bez DPH (0,078 €/ *objelď s DPtl)

ffiaJan*oy€pffiaf:
*lwý ffi je an a Érltw]tt Ji@r;*-' p $rnn ffip ffi*l rc ptňE pffil ffi_Ňa 

d-z -zn**ť a rt#l M ďa zruÉ ú. 22 - 2& rm 12 M*nydt ttzďÍw ffiríHp r#-
ZiíIffit1 -tffip ffil- je ffií ap M DPÍ!, z l@ej r dtútt, ap s DHt Ňb ŇEj
akfrÉtrcj ffiy DPtt vH ry#vaia raffijry" vŤtfu -Ht?ďoydp ffio!' a -Wl' a ffixfrE
-Liencie^ 1é #nouená mtlttne dol?doll v mtyde át@ra č Is/19!b Zz. oanáň vztaní nesi<ot#l Fappt,
ý<onáncq vyhtášky č. 87/96 Z.z., l<brou g vykonita ákon Itlárdnej rady sR č. Is/1996 Z.z' o enádt vzrní
neskoĚích predpisov a podt'a aktuáhych cÍen z Gnník prognmov a služieb posffiowtel'a na príslušný rok alebo

obdobie.

)ednotkoý poplatok" na každý dblší rok po roku, v ktorom bola vystavená pruá faktúra bude bud' rovnaký ako

uvedený v tejto ,,Zmtuve", alebo stanovený dohodou, alebo stanovený podtb póvodnej ceny,Jednotkového poplatku"

bz DPH s pihliadnuÚ-m na ýšku inflácje. Fosffiouateť má právo zýšÍť nedzÍročne sumu )ednotkového poplatku"

spilMrÍfrn rn výk't infu rp átffie funÍdro omámenia nadobúdateÍovi, alebo len na základe fakúry

á*ry ,ra6aw-i ď, Ňy ďýšgvie @ry nqrÉ*rhlo infl*ju Horcnú Infuxon spreblterskýdt cjen oficiálne
-#r"árr?r, šÚ *a #WE ffitie. %uďýn ffittn je M ffitÉ ú ffinM prďdtádzajúceho

t# ú ffia út#p rda, vl@tottt g ttúie výfu -Idneovďp ptrtku'pe naMujúci tok. Výšku

-wrep ffiÍ tp aiu t* Ňa Ň tffip frrcví p@vaď fu 3Lokóbn akuálneho

t*- p @eŇyalgffiÁhu výšku -Httď<o,nho pplatku- nadofufuatefovi emaÍlom-

43 Jopbbr m rok 2015 a ďalšle roky:

pop;3br za poslrylnutú ,,Licenciuo na ďalšie roky bude faktúrovaný za celé oMobie roka a bude

oa'o*v od aktuálneho počtu,'objeKoť umiestnených na portáli www.cintoriny.sk ku dňu vystavenia

fakhiry a aktrrálnej výšw Jednotkového poplatku''.

,,Poplatok" na rok 2015 a d'alšie roky:

AKuálny počet,,objeKov'' X ,,Jednotkový poplatok" = 500 x 0,065 = 32,50

32Fo € bez DPH (39'00 s DPH)

VyššÍe uvedený ýpočet sumy,,Poplatku" na rok 2015 a d'atšie roky je len informatívny ( faLtúrovaný,,Poplatok" bude

priuižr" ,orráky uko vyššÍe uvedený ak sa nebudú podstatne tišÍť poďy,,objektov" v čane uzavretia ,,Zmluvy" a počty

aktuáhych ,,objektov" v čase vystavenia faktúry a aj )ednotkové poptatky) a vychádza z počtu ,,objektov" v čase

uzafuorenÍa ,,Zmluvy". Skutočná ýška ,,Poptaku" bude stanovená z aktuátneho počtu ,,objektov" a aj aktuálnej Vyšky

)ednotkového poplatku" v hse vystavenÍa faktúry, tak ako je uvedené v predchádzajúcom.

4'4 Pos$ltovatel' si vyhradzuje právo a nadobúdatel' s ým súhlasí že pos$ttovatel' móže vyhlásiť termínovo

a územne obmedzené akcie, ktoých súčasťou móže byť aj cena ,Jednotkového poplatku" v inej ýške
ako je uvedená V ,,Zmluve".



f

článolc s
Platabné podmtenky

nr "FopHolČ 
v roku udelenia ,,Licencie'' a uzavretia ,,Zmluý' nebude faKúrovaný, pretože je v zmysle znenÍa

ods' 4.1 nulový.

Pnávo pos$1tovatel'a vyhotoviť prvú faKúru v roku nasledujúcom po roku uzavretia ,,Zmluý' na

.Poplatok" s ýškou podl'a ods. 4.2 ,,Zmluvý" wnikne po udelení ,,Licencie" a splnení zmluvných
povinností poslqrtovatelh v zmysle znenia ods. 3.1, 3.2. čl. 3 (Termíny a spósob plnenia) na začiatku roka

nasledujúceho po roku uzavretia lmluvť', a to spravidla v januári, najneskoršie však V prvom štvťroku
aKuálneho roka. Pý ,.Poplatok'' bude faKúrovaný len ako alikvótny, a to za pďet celých kalendárnych
mesiacov, ktoré zostávajú od uplynutia 12 mesiacov od začiatku msiaca naslďujúceho po dni odovzdania
zhotoveného diela podl'a príslušnej Zmluvy o dielo na pasportizáciu cintorínov do konca aktuálneho
kalendárneho roka.

V ďalších rokoch bude postrytovateI faktúrurať dohodnutý -Pophtok' za obdobie celého kalendárneho
roka vo výške a podl'a menla ods. 4.3' a b spravidh v Bnuári' najnedoršb Gak v prvom šVrťroku
aktr'rálneho roka.

5.2 Úhradu fakfiirararrej eny za -Podabr q/koná rradobtld#r p'aoooým pÍflozoÍn v Ermínre r'rvederrorrr rlo
fakňjre v pol. -Temtín úhra{ř.

53 Ndodržanb Errrrínu úhrady faktúrornrrej eny nadobtÍdaErom opnan'e p*ym'*ra na vyifuranie
mrlrrmého úrolo z oÍneš*ania rro výšlc 0'05 % z fakbinovarej efi] a aaňúý lratendá,rrry dď
oneš<anh.

deno* s
PauinnostÍ pssouateťa

Posffiouatel' je povin ný:

6.1 Počas doby platnosti ,,Zmluvyt' dodržiavať vecné a termínové podmienky dohodnuté V ,,Zmluve".

6.2 Počas doby plabrosti lmlulY" priebežne aKualizovať a udržiavať funkcie a možnosti portálu

wtuw.cinfurirrysk blÝ aby 'ptna 
podmbnky pre správnu ónnoď, lyplývajúe zo lmluvy''.

Hlrbl*r hÍb tiež pďÍa vlmrďro uviáženia s prihliadnutím na predpokladarrc pofuebY v brrdúcnosti

-\.,'FFfuď rngani rýď'HodEYy a dÉrynď portálu.

63 M*Íun irErrpbrÉho prwltera porb|u www.cinbriny.sk \ro aďšer'ej miere kontrolorrať
dh6t'pnoď pÍtá}+ i'D qť# a rýď{oď odoafy v obdobiaď, kedy ts šbtistidqr zamamenávaná
Í9$'6Ěb návstlrď poÍtáh'.

čtánok z
PouÍn n ostt n a do b úda te fa

rffiaifuerje povÍnný:

7.1 Počas doby platnosti ,,ZmluW" dodržiavať vecné a termínové podmienky dohodnuté V ,,Zmluve".

7.2 Ínformácie, kódy a prístupové heslá ktoré sú predmetom ,,Zmluvy" použÍvať len pre vlastné účely,
zabezpečiť ich ochranu pred použitím nepovolanými osobami a dodržiavať ustanovenia ,,Všeobecných
obchodných podmienok" a,,Všeobecných licenčných podmienok''.

7 '3 Predmet ,,Zmluvy" poskytnuý v sú|ade s touto fmluvou'' prevziať a zaplatiť pos$rtovatel'ovi zmluvnú
cenu V dohodnutej výške a termíne.

6lrt


