
 

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 

 

 
 

Mgr. Daniel Száraz - Webstern  

sídlo: Budovateľská  1084/84, 941 07 Veľký Kýr 

IČO: 46 070 923 

zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Nové Zámky, č.ž.r.: 440-30001 

(ďalej ako “Autor“) 

 

a 

 

Webstern s.r.o. 

sídlo: Budovateľská  1084/84, 941 07 Veľký Kýr 

IČO: 47 228 911  

DIČ: 2023802154  IČ DPH: 

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra oddiel: Sro, vložka číslo: 34619/N 

konajúca prostredníctvom: Mgr. Daniel Száraz, konateľ 

telefonický kontakt: 0908 / 463 523 

email: info@webstern.sk 

(ďalej ako “Dodávateľ“) 

 

a 

 

obec Veľký Kýr 

sídlo: Námestie Sv. Jána 1, 941 07 Veľký Kýr 

IČO: 00 309 109 

DIČ: 2020416310 

konajúca prostredníctvom:  Ing. JuditaValašková, starostka  

(ďalej ako “Objednávateľ“) 

 

(Dodávateľ a Objednávateľ ďalej ako “Zmluvné strany“ alebo jednotlivo “Zmluvná strana“) 

 

 

NAKOĽKO 

 

A. Autor pre Objednávateľa vytvoril na základe osobitnej objednávky web stránku pod registrovanou 

doménou „archiv.velkykyr.sk“, ktorú do dnešného dňa spravuje v plnom rozsahu; 

 

B. Na vytvorenej doméne „archiv.velkykyr.sk“ Autor publikoval svoje fotky, videá a ním vytvorené 

texty ktoré systematicky a metodicky usporiadal do jednotného celku, čím vytvoril jedinečnú 

databázu sprístupnenú elektronickými prostriedkami na uvedenej doméne; 
 

C. Autor pre účely označenia vyššie uvedenej databázy sprístupnenej na web stránke 

„archiv.velkykyr.sk“ vytvoril aj logo, ktoré následne previedol na Dodávateľa a Dodávateľ ho 

prihlásil ako svoju ochrannú známku; 

 

D. Objednávateľ odplatne využíva služby Autora v oblasti informačných technológií na základe 

Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti informačných technológií č. 1/2013 zo dňa 12.10.2012 

(ďalej ako “Zmluva č. 1/2013“);  
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E. Autor ako fyzická osoba podnikateľ ukončil svoju podnikateľskú činnosť, a preto má 

Objednávateľ záujem o služby v oblasti informačných technológií zo strany Autora nahradiť 

službami Dodávateľa; 

 

F. Zmluvné strany majú záujem vysporiadať svoje vzájomné práva k vytvorenej databáze a logu 

a následne deklarovať svoje práva a povinnosti pri plnení predmetu tejto zmluvy, ktorá nahrádza 

Zmluvu č. 1/2013 a to tak, aby tieto boli zodpovedajúce súčasnému postaveniu oboch Zmluvných 

strán; 

 

s ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa Zmluvné strany nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roka 

dohodli na tejto Zmluve o poskytovaní služieb (ďalej ako “Zmluva“) 

 

 

ČLÁNOK 1 

PREDMET ZMLUVY 
 

1.1 Na základe tejto Zmluvy sa Dodávateľ zaväzuje poskytovať Objednávateľovi Služby podľa 

bodu 1.2 tohto článku Zmluvy a udeliť Objednávateľovi oprávnenia podľa článku 3 tejto 

Zmluvy, a to v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. 

 

1.2 Službami sa na účely tejto Zmluvy rozumejú: 

1.2.1 údržba a správa počítačovej siete Objednávateľa,  

1.2.2 správa hardvéru a softvéru, a podporné služby výpočtovej techniky a pripojených 

periférií,  

1.2.3 správa a aktualizácia webových stránok Objednávateľa, a to „velkykyr.sk“ a 

„archiv.velkykyr.sk“, 

1.2.4 poskytovanie služieb v oblasti bezpečnosti informačných systémov (antivír, 

zálohovanie, prístup), 

1.2.5 poskytovanie služieb pri zverejňovaní zmlúv a ďalších príslušných dokumentov 

(digitalizácia),  

1.2.6 správa a optimalizácia počítačových sietí, 

1.2.7 montáž, oprava a údržba počítačových, dátových a komunikačných sietí (LAN), 

1.2.8 hardvérové a softvérové služby v oblasti informačných systémov týkajúce sa 

technického a programového vybavenia, 

1.2.9 prevádzka web servera a pripojenie web servera na internet, 

1.2.10 iné služby a činnosti podľa individuálnych požiadaviek Objednávateľa, ktoré boli zo 

strany Dodávateľa vopred odsúhlasené, 

(ďalej ako “Služby“). 

 

1.3 Objednávateľ sa zaväzuje za plnenia podľa bodu 1.2 a udelené oprávnenia podľa článku 3 tejto 

Zmluvy zaplatiť Dodávateľovi odmenu, ktorá bude dohodnutá podľa článku 5 tejto Zmluvy. 

 

 
ČLÁNOK 2 

VYHLÁSENIA A LICENCIE 

 

2.1 Databázou sa na účely tejto Zmluvy rozumie súborné dielo, ktoré obsahuje fotky, videá a texty 

zo života a minulosti obce Veľký Kýr systematicky a metodicky usporiadané do jednotného 

celku sprístupneného na doméne „archiv.velkykyr.sk“ (ďalej ako “Databáza“). 

 

2.2 Zmluvné strany potvrdzujú a deklarujú, že Autor je zhotoviteľom Databázy, avšak na základe 

vzájomného vysporiadania práv Autora a Dodávateľa sú majetkové a osobitné práva k Databáze 
u Dodávateľa. Súčasne Zmluvné strany potvrdzujú, že podpisom tejto Zmluvy dochádza 

k bezodplatnému prevodu akýchkoľvek a všetkých majetkových a osobitných práv súvisiacich 

a viažucich sa k Databáze sprístupnenej na web stránke „archiv.velkykyr.sk“, ktoré ku dňu 
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podpisu tejto Zmluvy v zmysle zákona prislúchajú Objednávateľovi na Dodávateľa; 

Objednávateľ má zachované výlučne práva priznané touto Zmluvou. 

 

2.3 Dodávateľ touto Zmluvou udeľuje Objednávateľovi súhlas na použitie Databázy spôsobom 

stanoveným zákonom, a to za účelom šírenia informácií o minulosti Objednávateľa 

sprístupnením Databázy verejnosti na web stránke Objednávateľa.  

 

2.4 Logom sa na účely tejto Zmluvy rozumie nezapísané označenie – logo „Archív obce Veľký 

Kýr“ v grafickom prevedení a vyobrazení zhodnom s prihlásenou ochrannou známkou 

Dodávateľa v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva pod č. 269-2017, 

uvedenou v prílohe č. 1 tejto Zmluvy (ďalej ako “Logo“). 

 
2.5 Zmluvné strany potvrdzujú a deklarujú, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy má Dodávateľ 

vysporiadané všetky majetkové práva k Logu.  

 
2.6 Dodávateľ touto Zmluvou udeľuje Objednávateľovi v súlade s § 508 Obchodného zákonníka 

výhradnú licenciu na použitie Loga, a to za účelom jeho použitia pri označovaní archívu 

Objednávateľa najmä na neobmedzené vyobrazovanie Loga na web stránke 

„archiv.velkykyr.sk“ ako aj iných web stránkach Objednávateľa.  

 

2.7 Objednávateľ je na základe licencie udelenej v súlade s bodom 2.3 a 2.6 tejto Zmluvy 

oprávnený najmä, ale nielen, používať Logo a Databázu bez časového a územného obmedzenia, 

a to spôsobom uvedeným v tejto Zmluve. Objednávateľ je zároveň oprávnený udeliť tretím 

osobám súhlas na použitie Loga a Databázy v rozsahu, v akom mu bolo toto právo 

Dodávateľom na základe tejto Zmluvy udelené, a to na základe sublicencie. 

 
2.8 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že Dodávateľ sa zaväzuje 

zdržať sa používania Loga a Databázy v spojení s archívom  Objednávateľa, s výnimkou 

poskytovania Služieb pre Objednávateľa podľa tejto Zmluvy a vlastnej reklamy. 

 
2.9 Za poskytnutie Licencie podľa tejto Zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi 

odplatu podľa článku 5 tejto Zmluvy. 

 

 
ČLÁNOK 3 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

Poskytovanie Služieb 

3.1 Dodávateľ sa zaväzuje, že pri poskytovaní Služieb pre Objednávateľa podľa tejto Zmluvy bude 

postupovať odborne, nestranne, účelne, hospodárne a v Objednávateľom určenej lehote. 

 

Dodanie Služieb 

3.2 Dodávateľ sa pri poskytovaní Služieb zaväzuje dodržiavať nasledovné povinnosti: 

3.2.1 pri podozrení na chybný chod počítača, prípadne jeho programov bez zbytočného 

odkladu o uvedenej skutočnosti informovať Objednávateľa a ďalej nepoužívať podozrivý 

počítač, alebo jeho príslušenstvo, 

3.2.2 udržiavať doklady dodané k jednotlivým zariadeniam výpočtovej techniky a príslušenstva 

na určenom mieste bez prístupu tretích osôb, 

3.2.3 dodať podkladové materiály týkajúce sa aktualizácie webových stránok Objednávateľa 

(obrazový, zvukový, alebo zvukovoobrazový materiál, texty, popisky, obrázky, 

programy, alebo prezentácie)  v zodpovedajúcej kvalite, a v čo najkratšom možnom čase, 

3.2.4 pri nahlásení akejkoľvek poruchy alebo chybovosti Dodávateľom spravovaných zariadení 

a/alebo systémov, prevádzkovaných webových stránok, hardverového alebo softverového 

https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/OchrannaZnamka/Detail/269-2017
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vybavenia sa Dodávateľ zaväzuje vykonať nápravu a poruchu odstrániť v čo možno 

najkratšom reakčnom čase v závislosti od závažnosti poruchy alebo chyby. 

 

Poskytnutie súčinnosti Objednávateľa 

3.3 Objednávateľ je povinný poskytovať počas trvania tejto Zmluvy Dodávateľovi na požiadanie 

nevyhnutnú súčinnosť pri plnení povinností Dodávateľa podľa tejto Zmluvy a rovnako je 

povinný na požiadanie poskytnúť Dodávateľovi všetky požadované podklady a informácie 

týkajúce sa realizácie tejto Zmluvy. 

 

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ oznámi Dodávateľovi požiadavku na poskytnutie 

nápravy podľa bodu 3.2.4 tohto článku Zmluvy okamžite po zistení poruchy a Dodávateľ 

nastúpi na odstránenie závady v termíne dohodnutom oboma Zmluvnými stranami pri oznámení 

poruchy Objednávateľom. Požiadavka na poskytnutie Služieb sa oznámi telefonicky, alebo e-

mailom na telefonický alebo e-mailový kontakt uvedený v kontaktných údajoch Dodávateľa pri 

identifikácii Dodávateľa v úvode tejto Zmluvy. 

 

 

ČLÁNOK 4 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

 
4.1 Dodávateľ zodpovedá v plnom rozsahu za riadne a včasné plnenie Služieb podľa tejto Zmluvy. 

V prípade zistenia akýchkoľvek vád dodaných Služieb je Dodávateľ povinný tieto odstrániť na 

vlastné náklady ak ho o vadách Objednávateľ včas informoval.  

 

4.2 Dodávateľ nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené treťou stranou a rovnako nezodpovedá 

za obsah webových stránok, ani za pravdivosť a aktuálnosť informácií na nich zobrazených voči 

tretím osobám, túto zodpovednosť nesie Objednávateľ. 

 

 
ČLÁNOK 5 

ODMENA 

 

Odmena 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že odmena za poskytované Služby a udelenú Licenciu podľa tejto 

Zmluvy je stanovená vo výške 400 € (slovom: štyristo eur) mesačne (ďalej ako “Odmena“).  

 

Fakturácia  

5.2 Odmena sa stáva splatnou pri zachovaní všetkých ustanovení tejto Zmluvy na základe faktúry 

vystavenej Dodávateľom, ktorá musí obsahovať všetky údaje podľa platných právnych 

predpisov Slovenskej republiky. Splatnosť faktúry je 15 (slovom: pätnásť) kalendárnych dní 

odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. 

 

5.3 Faktúru je Dodávateľ oprávnený vystaviť do 3.dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sú Služby 

Dodávateľom poskytované.  

 

Daň z pridanej hodnoty 

5.4 Odmena určená na základe bodu 5.1 tejto Zmluvy je odmenou bez príslušnej dane z pridanej 

hodnoty. Ak je Dodávateľ platcom dane z pridanej hodnoty, je oprávnený navýšiť príslušnú 

sumu odmeny o príslušnú daň z pridanej hodnoty platnú ku dňu dodania služby podľa zákona č. 

222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. 
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ČLÁNOK 6 

POVINNOSŤ MLČANLIVOSTI  

 

6.1 Každá Zmluvná strana je povinná zachovávať mlčanlivosť o informáciách, ktoré sú dôvernými 

informáciami v zmysle tejto Zmluvy, nie sú verejne dostupné a ich poskytnutie tretej osobe je 

spôsobilé spôsobiť ujmu druhej Zmluvnej strane. Dôvernými informáciami sa na účely tejto 

Zmluvy rozumejú všetky informácie, údaje alebo iné skutočnosti, o ktorých sa Zmluvná strana 

dozvedela na základe a/alebo v spojení s touto Zmluvou, ako aj v spojení so Službami na jej 

základe poskytovanými a právami na jej základe udelenými (ďalej ako “Dôverné informácie“). 

 

6.2 Zmluvná strana nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany 

sprístupniť Dôverné informácie tretím osobám a ani umožniť prístup tretím osobám 

k Dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepovažujú členovia orgánov Zmluvných strán, 

audítori alebo právni poradcovia Zmluvných strán, ktorí sú ohľadne im sprístupnených 

informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných právnych 

predpisov alebo na základe zmluvy. 

 

6.3 Dôverné informácie nemôžu byť sprístupnené tretej osobe bez výslovného predchádzajúceho 

písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany, ak táto Zmluva neustanovuje inak alebo ak z tejto 

Zmluvy nevyplýva inak. V prípade, ak Zmluvná strana má v úmysle Dôvernú informáciu 

sprístupniť, je povinná o tom bez zbytočného odkladu informovať vopred druhú Zmluvnú 

stranu. 

 

6.4 Každá Zmluvná strana je povinná, ak z tejto Zmluvy nevyplýva inak, zachovávať mlčanlivosť 

o Dôverných informáciách a je povinná zabezpečiť, aby žiadna Dôverná informácia nebola 

sprístupnená bez súhlasu druhej Zmluvnej strany, a to či už úplne alebo čiastočne, tretej osobe. 

 

6.5 Povinnosť mlčanlivosti sa neaplikuje v prípade, ak Zmluvná strana zodpovedne preukáže, že:  

6.5.1 je povinná predmetnú Dôvernú informáciu sprístupniť alebo zverejniť na základe zákona 

alebo 

6.5.2 Dôverná informácia sa stala všeobecne známa. 

 

6.6 Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje: 

6.6.1  ak je Dôverná informácia sprístupnená v potrebnom rozsahu právnemu zástupcovi, 

daňovému poradcovi alebo audítorovi Zmluvnej strany, ak tieto osoby budú 

preukázateľne zaviazané Zmluvnou stranou k povinnosti mlčanlivosti; 

6.6.2 zverejnenie Zmluvy, faktúry a objednávky súvisiacej so Zmluvou; 

6.6.3 zverejnenie Zmluvnej strany ako subjektu, s ktorým Dodávateľ uzatvoril túto Zmluvu. 

 

 

ČLÁNOK 7 

ZÁNIK ZMLUVY 

 

Spôsoby zániku Zmluvy 

7.1 Táto Zmluva zaniká: 

7.1.1 písomnou dohodou, 

7.1.2 uplynutím doby, na ktorú je uzatvorená, 

7.1.3 odstúpením od Zmluvy. 

 

Odstúpenie od Zmluvy 

7.2 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od Zmluvy iba v prípade jej podstatného porušenia, ak 

Zmluvná strana, ktorá Zmluvu porušila, napriek opakovanej písomnej výzve druhej Zmluvnej 

strany v primeranej lehote neprestane porušovať Zmluvu a nevykoná nápravu.  
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7.3 Za podstatné porušenie Zmluvy na strane Objednávateľa sa považuje: 

7.3.1 neuhradenie splatných nárokov Dodávateľa do 30 (tridsať) pracovných dní po lehote 

splatnosti; 

7.3.2 akékoľvek porušenie zo strany Objednávateľa záväzku mlčanlivosti stanoveného v článku 

6 tejto Zmluvy. 

 

7.4 Za podstatné porušenie Zmluvy na strane Dodávateľa sa považuje: 

7.4.1 porušenie akejkoľvek z povinností Dodávateľa uvedených v článku 1.2 tejto Zmluvy ak 

Dodávateľ nesplnil túto povinnosť ani na základe dodatočnej písomnej výzvy 

Objednávateľa na plnenie; 

7.4.2 akékoľvek porušenie zo strany Dodávateľa záväzku mlčanlivosti stanoveného v článku 6 

tejto Zmluvy. 

 

7.5 Odstúpenie je účinné doručením písomného prejavu vôle o odstúpení od Zmluvy druhej 

Zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy nezanikajú práva a povinnosti zo Zmluvy, ktoré 

Zmluvné strany nadobudli pred dňom doručenia písomného prejavu vôle o odstúpení od 

Zmluvy.  

 

7.6 Odstúpením od Zmluvy tak nie je dotknutý nárok na zmluvnú pokutu v zmysle článku 8 tejto 

Zmluvy. 

 

 

ČLÁNOK 8 

ZMLUVNÁ POKUTA 

 

8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade uvedenom v bode 8.2 tohto článku Zmluvy vzniká 

Zmluvnej strane nárok na zmluvnú pokutu, ktorú je druhá Zmluvná strana povinná uhradiť na 

základe písomnej výzvy. 

 

8.2 Dodávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania s úhradou 

Odmeny, a to za každé jednotlivé porušenie povinnosti Objednávateľa uhradiť Dodávateľovi 

Odmenu.   

 

8.3 Uplatnením nároku na zmluvnú pokutu nie je dotknuté právo na náhradu škody v rozsahu, 

v akom škoda presahuje výšku zmluvnej pokuty. 

 

 

ČLÁNOK 9 

OZNÁMENIA 

 

9.1 Akékoľvek oznámenia a ostatná nevyhnutná alebo dobrovoľná korešpondencia uskutočnené v 

súlade s touto Zmluvou (ďalej ako “Oznámenia“), budú vykonané v písomnej podobe. 

 

9.2 S ohľadom na dôležitosť Oznámenia môžu byť doručované nasledovným spôsobom:  

9.2.1 osobne, alebo 

9.2.2 kuriérom, alebo 

9.2.3 doporučenou poštou, 

9.2.4 emailom, 

použitím kontaktných údajov uvedených pri vymedzení Zmluvných strán alebo kontaktných 

údajov, ktoré si Zmluvné strany navzájom preukázateľne oznámili. 

 

9.3 Pre účely tejto Zmluvy, Oznámenia budú považované za doručené dňom: 

9.3.1 potvrdenia doručenia adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia Oznámenia, ak sú 

doručované osobne, alebo 
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9.3.2 potvrdenia doručenia adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia Oznámenia, ak sú 

doručované kuriérom, alebo 

9.3.3 potvrdenia doručenia adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia Oznámenia alebo 

dňom vrátenia Oznámenia ako nedoručeného, ak sú doručované doporučenou poštou, 

9.3.4 potvrdenia o prečítaní emailu alebo 10. (desiatym) dňom po jeho odoslaní na adresu 

druhej Zmluvnej strany. 

 

9.4 V prípade akýchkoľvek pochybností o doručení Oznámenia sa Oznámenie bude považovať za 

doručené uplynutím odbernej lehoty v trvaní 5 (päť) kalendárnych dní pre vyzdvihnutie 

Oznámenia u poštového prepravcu Slovenská pošta, a.s. so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 

Banská Bystrica, IČO: 36 631 124. 

 

ČLÁNOK 10 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Platnosť a účinnosť Zmluvy 

10.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť Dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 10 rokov odo dňa jej 

uzatvorenia. 

Prechod práv a povinností 

10.2 Zmluvné strany sú si vedomé toho, že práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy 

prechádzajú v prípade ich zániku na ich právnych nástupcov. 

 

Vyhotovenia Zmluvy 

10.3 Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo Zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 

 

Príloha 

10.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú: 

10.4.1 príloha č.1: Prihláška ochrannej známky č. 269-2017. 

 

Zmeny Zmluvy 

10.5 Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať výlučne iba v písomnej podobe, a to vo forme 

dodatkov odsúhlasených oboma Zmluvnými stranami. 

 

Zákaz postúpenia 

10.6 Túto Zmluvu ani žiadne práva alebo záväzky, ktoré z nej vyplývajú, nesmie žiadna Zmluvná 

strana bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany postúpiť na tretiu 

osobu, ak táto Zmluva neustanovuje inak. 

 

Komplexnosť Zmluvy 

10.7 Táto Zmluva nahrádza všetky doterajšie rokovania a dohovory medzi Zmluvnými stranami, 

pokiaľ ide o predmet tejto Zmluvy, ako aj ruší a v plnom rozsahu nahrádza Zmluvu 

o poskytovaní služieb v oblasti informačných technológií č. 1/2013 zo dňa 12.10.2012 v znení 

jej dodatkov, ktorú mal Objednávateľ uzatvorenú s Autorom, čo všetky Zmluvné strany 

potvrdzujú svojím podpisom na tejto Zmluve. 

 

Nadpisy 

10.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že nadpisy jednotlivých článkov a ustanovení tejto Zmluvy majú 

len informačný účel a nezakladajú žiadne práva ani záväzky Zmluvných strán. 

 

Interpretácia 

10.9 Každé ustanovenie tejto Zmluvy sa, pokiaľ je to možné, interpretuje tak, že je účinné a platné 

podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bolo 

podľa platných právnych predpisov nevymožiteľné alebo neplatné, bude neúčinné iba 

https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/OchrannaZnamka/Detail/269-2017
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v rozsahu tejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti a ostatné ustanovenia tejto Zmluvy budú 

i naďalej záväzné a v plnom rozsahu platné a účinné. V prípade takejto nevymožiteľnosti 

alebo neplatnosti budú Zmluvné strany v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na zmenách 

alebo doplnkoch tejto Zmluvy, ktoré sú potrebné na realizáciu zámerov tejto Zmluvy 

z hľadiska tejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti. 

 

Rozhodné právo 

10.10 Táto Zmluva a právny vzťah ňou založený sa spravuje ustanoveniami právneho poriadku 

Slovenskej republiky. 

 

Vyhlásenia o vôli Zmluvných strán 

10.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a že táto Zmluva 

vyjadruje ich vážnu, slobodnú a určitú vôľu a že nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s ňou ju podpisujú. 

 

 

 

Vo Veľkom Kýre, dňa 08.02.2018     Vo Veľkom Kýre, dňa 08.02.2018 

Za Objednávateľa:      Za Dodávateľa: 

 

 

 

 

_________________________                                              _________________________ 

Ing. JuditaValašková, starostka    Mgr. Daniel Száraz, konateľ 
 

 

 

 

 

        __________________________ 

        Mgr. Daniel Száraz, autor 



UPV   6001 1D   2016/09 

ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Švermova 43, 974 04  Banská Bystrica 4 

Tel.: 048/43 00 131, 048/43 00 327 Fax: 048/41 32 563 E-mail: urad@indprop.gov.sk www.upv.sk 
 

Miesto pre úradnú pečiatku 
Žiadosť o zápis 

OCHRANNEJ ZNÁMKY 

do registra 

Potvrdenie o podaní 

osobne / poštou / 

elektronicky bez el. podpisu / 

elektronicky podpísané el. podpisom  

 

 

dátum 

 

podpis  

Značka spisu POZ 

 

1 Prihlasovateľ (prípadných ďalších prihlasovateľov uveďte v prílohe) 

Priezvisko, meno (titul) / názov (ak ide o právnickú osobu) Webstern s.r.o. 

Ulica (P. O. Box) Budovateľská 1084/84  

Mesto Veľký Kýr PSČ 941 07 Štát Slovensko 

Telefón 0908 463 523 Fax 

E-mail szarazdaniel@gmail.com 

2 Zástupca (ak vyplníte túto poloţku, je potrebné preukázať zastupovanie) 

Priezvisko, meno (titul) / názov (ak ide o právnickú osobu) 

Ulica (P. O. Box) 

Mesto PSČ Štát 

Telefón Fax  

E-mail 

3 Adresa na doručovanie (ak je adresa odlišná ako v poloţke 1 alebo 2) 

Priezvisko, meno (titul) / názov (ak ide o právnickú osobu) 

Ulica (P. O. Box) 

Mesto PSČ Štát 

Telefón Fax  

E-mail 

4 Prílohy 

1x – doklad o práve prednosti (ak prihlasovateľ uplatňuje 

 právo prednosti z prihlášky podanej skôr v inej krajine)  

2x – vyobrazenie označenia (pri trojrozmerných 
 jej plošné vyobrazenie) v nárokovanom vyhotovení  

 (čiernobiele/farebné), s rozmerom najviac 8 cm x 8 cm;  

 vyobrazenia sa neprikladajú k prihláške slovnej ochrannej  
 známky v beţnom písme  

1x – zoznam tovarov alebo sluţieb podľa časti 7, ak ho 

 pre nedostatok miesta nie je moţné uviesť v prihláške  

1x – zoznam ďalších prihlasovateľov  

 

1x – plná moc alebo kópia generálnej plnej moci s číslom  

 generálnej plnej moci  

1x – zmluva o pouţívaní kolektívnej OZ, ak sa prihlasuje 
 ako kolektívna  

1x – zoznam členov pouţívajúcich kolektívnu OZ 

 a adresy ich sídel  

1x –  doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť  

 prihlasovaného označenia pre prihlasovateľa a jeho 

 tovary alebo sluţby  

ďalšie doklady  

1 

 

mailto:urad@indprop.gov.sk
htp://www.upv.sk/
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5 Znenie, vyobrazenie alebo plošné zobrazenie ochrannej známky (vo vyhotovení nárokovanom v časti 6)  

 

Archív obce Veľký Kýr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a Prepis slovného označenia obsahujúceho slovné prvky v inom ako latinskom písme do latinského písma:  

 

 

6 Doplňujúce údaje 

Druh ochrannej známky: 

 slovná - v beţnom písme  

 slovná - v priloţenej úprave  

 obrazová  

 kombinovaná  X 

 trojrozmerná  

 

Rozdelená prihláška  

 číslo pôvodnej prihlášky   POZ 

 dátum podania 

 

 

Zmena medzinárodného zápisu na vnútroštátny alebo regionálny,  

podľa Čl. 9quinquies Protokolu k Madridskej dohode 
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Vyhotovenie ochrannej známky: 

 čiernobiele  X 

 farebné  

 - pouţité farby: 

 
 

 

 
Ochranná známka sa prihlasuje ako kolektívna  

 číslo pôvodnej MOZ 

 dátum podania (dátum medzinárodného zápisu) 

 

7 Zoznam tovarov alebo služieb 

Ochranná známka sa prihlasuje pre uvedený ZOZNAM TOVAROV ALEBO SLUŢIEB (zoradený vzostupne podľa Niceskej klasifikácie, spolu s príslušným 
číslom triedy)  

TRIEDA: ZOZNAM K PRÍSLUŠNEJ TRIEDE  

9                              Vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné a vyučovacie 

                             prístroje a nástroje a prístroje a nástroje na meranie a váţenie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, 

                             akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; 

                             magnetické nosiče údajov, gramofónové platne; kompaktné disky, disky DVD a ostatné nosiče digitálnych záznamov; 

                             mechanizmy mincových prístrojov; registračné pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov, počítače; 

                             počítačové programy; hasiace prístroje. 

35                            Reklama; obchodný manaţment; obchodná administratíva; kancelárske práce.  

       42                            Vedecké a technologické sluţby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum;   

                                   navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru. 
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V prípade nedostatku miesta uveďte zoznam tovarov alebo sluţieb v prílohe. 

8 Uplatňujem právo prednosti podľa medzinárodného dohovoru 

Deň podania Číslo prihlášky Štát / Medzinárodný orgán Číslo zápisu ochrannej známky (v prípade jej registrácie) 

  

  

  

9 Potvrdzujem pravdivosť a úplnosť údajov a žiadam o zápis ochrannej známky do registra. 
 

 

 

 

Mgr. Daniel Száraz, konateľ                                                                                                                      Mgr. Daniel Száraz 

………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 

Priezvisko, meno podpísanej osoby   Podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu 

(prípadne funkcia pri právnických osobách) (prípadne pečiatka pri právnických osobách) 
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