vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím
osobám
umožniť
neoprávnené
použitie
Software.
Nadobúdateľ berie na vedomie, že porušovanie autorského
práva Poskytovateľa k Software je trestným činom v zmysle
trestného zákona.

Všeobecné licenčné podmienky k Software.
Tieto Všeobecné licenčné podmienky (ďalej v texte aj ako
„VLP“) tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, ktorej predmetom
je poskytnutie licencie k Software zo strany Poskytovateľa
v prospech Nadobúdateľa.

1.

Definícia pojmov. Pojmy a definície použité v tejto
Zmluve s veľkým písmenom majú v texte Zmluvy význam,
ktorý je pri nich uvedený, pokiaľ kontext nevyžaduje niečo
iné. Pojmy platia rovnako pre jednotné aj množné číslo
konkrétneho pojmu.

1.1.

Autorský zákon je zákon č. 618/2003 Z.z. v platnom
znení.

1.2.

Master_CMS je počítačový program je software na
vytváranie online aplikácií.

1.3.

Moduly sú doplnky sú softvérové doplnky k Master_CMS
na rozšírenie funkcionality aplikácie.

1.4.

Poskytovateľ je obchodná spoločnosť NetCorp, s. r. o.,
Rezedová 25, 821 01 Bratislava, , Obchodný register
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:
62508/B alebo iná spoločnosť Poskytovateľa uvedená
v Zmluve

1.5.

Nadobúdateľ je zmluvnou stranou Zmluvy, ktorého
identifikačné údaje vyplývajú z obsahu Zmluvy.

1.6.

Server je počítač Nadobúdateľa a/alebo počítač, ktorý ako
server pre Nadobúdateľa zabezpečí Poskytovateľ a/alebo
tretia osoba (napr. v rámci webhostingových služieb),
ktorého technické parametre a vybavenie umožňuje plniť
funkcie serveru. Server je bližšie špecifikovaný v Zmluve.
Pokiaľ nie je medzi Stranami dohodnuté inak, môže byť
Software inštalovaný u Nadobúdateľa výlučne na Serveri.
Odporúčaná konfigurácia Serveru je LAMP (Linux,
Apache, MySQL a PHP).

1.7.

Servisné služby sú služby v zmysle článku 7 týchto VLP

1.8.

Software sú počítačový program Master_CMS a Moduly
alebo každý jednotlivo

1.9.

Strany sú Poskytovateľ a Nadobúdateľ alebo každá
jednotlivo.

1.10.

Typy Licencie sú Full Licencia a Základná licencia

1.11.

Zmluva je licenčná zmluva k používaniu počítačového
programu (Software)

2.

Úvodné ustanovenia

2.1.

Tieto VLP upravujú vzájomné práva a povinnosti Strán
vzniknuté na základe a v súvislosti so Zmluvou k Software
uzatváranou medzi Poskytovateľom a Nadobúdateľom. VLP
upravujú najmä vzájomné práva a povinnosti Poskytovateľa
a Nadobúdateľa pri poskytnutí licencie k Software, pri
poskytovaní Servisných služieb súvisiacich so Software
a ďalšie vzájomné práva a povinnosti Poskytovateľa a
Nadobúdateľa.

2.2.

Poskytovateľ prehlasuje, že je v súlade s Autorským zákonom
osobou oprávnenou vykonávať majetkové práva k Software
a ubezpečuje Nadobúdateľa, že Poskytovateľ má a môže
v rozsahu podľa Zmluvy Software použiť.

2.3.

Nadobúdateľ si je vedomý skutočnosti, že Software je
autorským dielom v zmysle Autorského zákona a je chránený
autorským právom. Nadobúdateľ sa zaväzuje, že nebude

2.4.

Nadobúdateľ berie na vedomie, že pre riadne použitie
Software sa môže vyžadovať hardware v určitej kvalite
a stupni funkčnosti a tiež môže byť nevyhnutná súčinnosť aj
s ďalšími počítačovými programami, pričom používanie
týchto počítačových programov sa riadi osobitnými
zmluvnými dojednaniami s nositeľmi práv k týmto
počítačovými programom.

3.

Predmet Zmluvy

3.1.

Poskytovateľ
sa
Zmluvou
zaväzuje
poskytnúť
Nadobúdateľovi súhlas na používanie Software (v texte ďalej
aj ako „Licencia“) a to spôsobmi, v rozsahu a za podmienok
podľa týchto VLP, resp. Zmluvy. Poskytovateľ bude
pripravený poskytovať Nadobúdateľovi Servisné služby na
základe písomnej objednávky Nadobúdateľa doručenej
Poskytovateľovi. Za poskytnutie Licencie sa Nadobúdateľ
zaväzuje Poskytovateľ zaplatiť Cenu Licencie v zmysle
Zmluvy.

4.

Licencia

4.1.

Nadobúdateľ nadobúda Licenciu okamihom uzatvorenia
Zmluvy a zaplatenia dohodnutej Ceny Licencie podľa
Zmluvy. Bez zaplatenia dohodnutej Ceny Licencie, Licencia
nie je účinná a používanie Software je v takomto prípade
neoprávnené.
Poskytovateľ udeľuje Nadobúdateľovi
Licenciu a to za nižšie uvedených podmienok:
Doba
trvania
Licencie.
Poskytovateľ
udeľuje
Nadobúdateľovi Licenciu k Software na dobu jedného roka od
uzatvorenia Zmluvy, pričom automatické predlžovanie doby
trvania Licencie je možné na základe týchto VLP. Po skončení
doby trvania Licencie je Nadobúdateľ bezodkladne povinný
ukončiť používanie Software.
Výhradnosť/Nevýhradnosť Licencie. Poskytovateľ udeľuje
Nadobúdateľovi Licenciu ako nevýhradnú, to znamená, že
Poskytovateľ je oprávnený udeliť tretím osobám Licenciu na
spôsob použitia Software uvedený v tejto Zmluve aj iným
osobám ako Nadobúdateľovi.
Územný
rozsah
Licencie.
Poskytovateľ
udeľuje
Nadobúdateľovi Licenciu bez územného obmedzenia rozsahu
Licencie, pričom Strany sa dohodli, že Server, na ktorom bude
Software uložený/inštalovaný bude umiestnený výhradne
v Slovenskej republike alebo Českej republiky, pokiaľ
v Zmluve nie je uvedené inak.
Spôsob použitia Software a vecný rozsah Licencie.
Nadobúdateľ je oprávnený použiť Software v rozsahu iba na
Serveri a prostredníctvom každého počítača cez ktorý má
Nadobúdateľ prístup na Server. Nadobúdateľ je oprávnený
Software použiť spôsobom, aby prostredníctvom siete internet
mohol byť Software vnímaný konečnými užívateľmi a to
v podobe vonkajšej komunikácie cez internetový prehliadač
konečného užívateľa. Na akýkoľvek iný spôsob použitia
Software v zmysle Autorského zákona (podľa ust. § 18 ods. 2
Autorského zákona) sa vyžaduje osobitný písomný súhlas
Autora vyjadrený vo forme dodatku k Zmluve. Preto bez
súhlasu Nadobúdateľ nie je oprávnený najmä žiadnym
spôsobom zasahovať a/alebo meniť Software, vykonávať
update, upgrade Software, spracovať, kopírovať Software
a/alebo zaradiť Software do súborného diela. Nadobúdateľ
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súhlasí s tým, že rozsah použitia Software môže byť
kedykoľvek v priebehu trvania účinnosti Zmluvy obmedzený
technickými prostriedkami ochrany práv Poskytovateľa.

4.2.

Sublicencia. Pokiaľ z obsahu Zmluvy nevyplýva inak,
Nadobúdateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho
písomného súhlasu Poskytovateľa udeliť súhlas tretej osobe
na použitie Software v rozsahu udelenej Licencie
(sublicencia).

4.3.

Postúpenie Licencie. Nadobúdateľ je oprávnený udelenú
Licenciu postúpiť na tretiu osobu iba na základe
predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a po
splnený ďalších predpokladov v zmysle Autorského zákona.

4.4.

Na základe a za podmienok Zmluvy a týchto VLP poskytuje
Poskytovateľ Nadobúdateľovi:

4.4.1.

Základnú Licenciu, t.j. Licenciu spolu s balíkom
Servisných služieb uvedených v ods. 7.1.2 a 7.1.3
VLP, ktoré poskytuje Poskytovateľ Nadobúdateľovi
v rozsahu 5 človekohodín a prístup k administrácií
modulov v rozsahu 5 prístupov

4.4.2.

Full Licenciu, t.j. Licenciu spolu s balíkom
Servisných služieb uvedených v ods. 7.1.2 a 7.1.3
VLP, ktoré poskytuje Poskytovateľ Nadobúdateľovi
v rozsahu 20 človekohodín a prístup k super
administratívnemu
konfiguračnému
rozhraniu
v rozsahu 10 prístupov

Pokiaľ v Zmluve nie je vyjadrené aký typ Licencie si
Nadobúdateľ objednáva, platí že Poskytovateľ poskytuje
Nadobúdateľovi samostatnú Licenciu, t.z. Licenciu bez
poskytovania akýchkoľvek Servisných služieb.

4.5.

Software
bude
Nadobúdateľovi
poskytnutý/dodaný
inštaláciou Software na Serveri Poskytovateľom alebo iným
vhodným spôsobom, ktorý je oprávnený v konkrétnom
prípade určiť Poskytovateľ.

4.6.

V prípade dodania/inštalácie úprav (patches), aktualizácií
(updates), vylepšení (upgrades) alebo iných zmien Software
zo strany Poskytovateľa je Licencia automaticky poskytnutá
aj i k takto zmenenému Software, pokiaľ nebude v Zmluve
dohodnuté inak.

5.

Práva a povinnosti Strán

5.1.

Nadobúdateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ začne s plnením
ihneď potom ako Nadobúdateľ zaplatí Poskytovateľovi
dohodnutú Cenu Licencie v zmysle Zmluvy. Poskytovateľ je
oprávnený používať obchodné meno, názov alebo meno
a priezvisko Nadobúdateľa pre marketingové účely ako tzv.
referencie, a to vo všetkých druhoch a formách propagačných
materiálov (bez ohľadu na formu týchto propagačných
materiálov či formu, ktorou sú prezentované) s čím
Nadobúdateľ výslovne súhlasí.

5.2.

Nadobúdateľ sa zaväzuje, že sa 1) zdrží sa konania a nebude
šíriť informácie, ktoré poškodzujú/by mohli poškodiť dobrú
povesť a/alebo oprávnené záujmy Poskytovateľa; 2) nebude
na Software sám ani prostredníctvom tretích osôb robiť
žiadne zmeny a/alebo akékoľvek modifikácie či zásahy a ani
sa o takéto zmeny/modifikácie/zásahy do Software nebude
pokúšať; 3) zdrží sa a nebude čítať programové súbory
uložené na Serveri, ani zdrojový kód Software; 4) nebude
rozširovať (kopírovať) Software v rozpore s udelenou
Licenciou, nebude sám ani prostredníctvom tretích osôb
vytvárať akékoľvek rozmnoženiny Software; 5) nebude
žiadnym spôsobom obchádzať, odstraňovať a/alebo
obmedzovať nástroje, mechanizmy, ktoré slúžia k ochrane

práv Poskytovateľa k Software; 6) písomne oznámiť
Poskytovateľovi všetky heslá a kódy od poskytovateľa
webhostingových služieb k prístupu Poskytovateľa na Server
(najmä k FTP (File Transfer Protocol) a k databáze na
Serveri); 7) bez vopred udeleného písomného súhlasu
Poskytovateľa: i) sa Nadobúdateľ nepokúsi a zdrží sa
akéhokoľvek konania, ktoré by smerovalo k prenosu Software
zo Serveru, na ktorý Software v rámci jeho dodania
nainštaloval Poskytovateľ, ii) nezmení heslá ani kódy od
poskytovateľa
webhostingových
služieb
k prístupu
Poskytovateľa na Server; iii) nebude porušovať autorské
práva Poskytovateľa k Software; iv) v prípade skončenia
Licencie pristúpi Nadobúdateľ bezodkladne k skončeniu
používania Software; v) nebude akýmkoľvek spôsobom
Software zneužívať, najmä je povinný zdržať sa používania
Software spôsobom, ktorým by mohol neoprávnene
zasahovať a/alebo porušovať práva tretích osôb; 8) zabezpečí
aby aj: osoby, ktoré sú personálne a/alebo majetkovo
prepojené
s Poskytovateľom
a/alebo
osoby blízke
Poskytovateľovi a/alebo zamestnanci, splnomocnenci
Poskytovateľa
a/alebo
štatutárnych
orgánov/členov
štatutárnych orgánov, členov dozornej rady, spoločníkov
a ďalších osôb, ktoré budú mať prístup k Software, osoby
spolupracujúce s Poskytovateľom na základe osobitných
právnych vzťahov, boli povinní zachovávať vo vzťahu
k Software všetky povinnosti a to v rovnakom rozsahu ako
Nadobúdateľ.

5.3.

V prípade ak Nadobúdateľ poruší ktorúkoľvek z povinností
uvedených v ods. 5.2 VLP, zaväzuje sa Nadobúdateľ zaplatiť
Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 000 EUR.

5.4.

Nadobúdateľ súhlasí, že pri užívaní Software sa v rámci
Software môže objavovať reklama Poskytovateľa týkajúca sa
najmä osoby Poskytovateľa a ním poskytovaných služieb.
Nadobúdateľ nie je najmä oprávnený zo Software odstrániť
logo, iné označenie Poskytovateľa a ani hypertextový odkaz
na webovú stránku Poskytovateľa

5.5.

Poskytovateľ je oprávnený, nie však povinný kedykoľvek
v rámci trvania právnej záväznosti Zmluvy a týchto VLP
pracovať na vývoji a vylepšeniach Software, najmä na jeho
úpravách (patches), aktualizáciách (updates), vylepšeniach
(upgrades) a tiež je oprávnený všetky vytvorené úpravy
(patches), aktualizácie (updates), vylepšenia (upgrades)
automaticky dodať/nainštalovať Nadobúdateľovi na Server,
s čím Nadobúdateľ podpisom Zmluvy výslovne súhlasí.
Nadobúdateľ však nie je oprávnený a nemá žiadne právo od
Poskytovateľa požadovať dodanie/inštaláciu úprav (patches),
aktualizácií (updates), ani vylepšení (upgrades) Software,
pokiaľ z obsahu Zmluvy nevyplýva inak. Cena všetkých
vyššie uvedených vylepšení Software je už zahrnutá v Cene
Licencie.

6.

Cena Licencie a Platobné podmienky

6.1.

Nadobúdateľ sa za poskytnutú Licenciu zaväzuje zaplatiť
Poskytovateľovi Cenu Licencie podľa Zmluvy.

6.2.

Cena Licencie je splatná v lehotách uvedených na faktúre
vystavenej Poskytovateľom a to bezhotovostným prevodom
na bankový účet Poskytovateľa uvedený priamo na faktúre
alebo na iný bankový účet, ktorý Poskytovateľ
Nadobúdateľovi oznámil. Cenu Licencie Poskytovateľ uplatní
Nadobúdateľa faktúrou. Poskytovateľ vystaví a doručí faktúru
Nadobúdateľa tak, aby Nadobúdateľ mohol príslušnú Cenu
Licencie zaplatiť tak ako je dohodnuté v VLP.

6.3.

Pokiaľ by na faktúre chýbal údaj o splatnosti Ceny Licencie,
akákoľvek faktúra vystavená Prenajímateľom podľa tejto
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Zmluvy, ako aj plnenie požadované na základe tejto Zmluvy
je splatné do štrnástich (14) dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy.

6.4.

Poskytovateľ je platcom DPH. Poskytovateľ k všetkým
čiastkam plateným Poskytovateľovi podľa Zmluvy pripočíta
DPH v súlade s platnými právnymi predpismi a Nadobúdateľ
sa zaväzuje zaplatiť príslušnú Cenu Licencie spolu s DPH.
V prípade ak Poskytovateľ prestane byť v budúcnosti
registrovaným subjektom pre DPH, čiastky na Zmluve budú
uvádzané ako konečné bez uplatňovania si DPH zo strany
Poskytovateľa.

6.5.

V prípade omeškania Nadobúdateľa s platením akejkoľvek
platby podľa tejto Zmluvy si môže Poskytovateľ uplatniť
zmluvnú pokutu vo výške základnej úrokovej sadzby
Európskej centrálnej banky plus 5% a Nadobúdateľ sa
zaväzuje zaplatiť ich.

7.

Servisné služby

7.1.

Pokiaľ Servisné služby nie sú zahrnuté v zákazníckom balíku
spolu s Typom Licencie, po dobu účinnosti tejto Zmluvy je
Poskytovateľ pripravený na základe osobitnej písomnej
objednávky Nadobúdateľovi doručenej Poskytovateľovi
poskytovať
Nadobúdateľovi
Servisné
služby
spojené/súvisiace so Software, ktorými sú najmä:

7.2.

7.1.1.

administrácia a konfigurácia softvéru Master_CMS
a Modulov podľa požiadaviek Nadobúdateľa

7.1.2.

práce na obsahu webstránky Nadobúdateľa podľa
pokynov Nadobúdateľa, spracovanie súvisiacich dát,
správa webhostingu, inštalácia vylepšení Software,
zálohovanie dát v rozsahu a podľa požiadaviek
Nadobúdateľa

7.1.3.

základná
technická
podpora
k
Software
prostredníctvom elektronickej pošty a/alebo cez
HelpHesk http://www.mojeprojekty.sk.

Pokiaľ Servisné služby nie sú zahrnuté v zákazníckom balíku
spolu s Typom Licencie, Cena za Servisné služby nie je
zahrnutá v Cene Licencie. Nadobúdateľ sa zaväzuje za
poskytnuté Servisné služby zaplatiť Poskytovateľovi cenu
týchto služieb, tak ako táto vyplýva z cenníka Poskytovateľa,
ktorý Poskytovateľ na požiadanie Nadobúdateľovi sprístupní.
Strany sa dohodli a Nadobúdateľ výslovne súhlasí s tým, že
pre Strany sú záväzné ceny za Servisné služby podľa cenníka,
tak ako budú tieto vyplývať z aktuálneho cenníka
Poskytovateľa.

Nadobúdateľa umiestnených na Serveri; za zneužitie
prístupových hesiel, kódov k Serveru; za stav a kvalitu
zabezpečenia a ochrany Servera pred neoprávnenými zásahmi
tretích osôb (najmä hackerské útoky); za stav ostatného
programového vybavenie Nadobúdateľa a za prípadné zásahy
tretích osôb do dátového obsahu Serveru, Software a/alebo
ostatného programového vybavenia Nadobúdateľa.

8.3.

Strany sa dohodli, že v prípade preukázateľne zistených vád
Software bude jediným nárokom Nadobúdateľa z týchto vád,
právo Nadobúdateľa požadovať ich bezodplatné odstránenie.

8.4.

V prípade vzniku škody na strane Nadobúdateľa v súvislosti
so zodpovednosťou Poskytovateľa za dodaný Software/ za
vady Software alebo Servisných služieb si Strany dohodli s
ohľadom na podmienky poskytovania Licencie na obmedzení
náhrady tejto prípadnej škody, vrátane ušlého zisku
vzniknutej Nadobúdateľovi tak, že celková náhrada škody je
obmedzená výškou Ceny Licencie dohodnutej v Zmluve.
Strany konštatujú s ohľadom na všetky okolností súvisiacich
s uzatvorením Zmluvy, že celková úhrnná predvídateľná
škoda,
ktorá
by
mohla
Nadobúdateľovi
v súvislosti/dôsledkom Software/vád Software a/alebo
Servisných služieb vzniknúť, môže predstavovať maximálnu
sumu vo výške Ceny Licencie dohodnutú v Zmluve.

9.

Dôverné informácie

9.1.

Dôverné informácie sú všetky skutočnosti, informácie
a údaje, ktoré sú uvedené v Zmluve, jej dodatkoch a/alebo
prílohách, ktoré sa Zmluvné strany dozvedeli v súvislosti
s touto Zmluvou, jej plnením a predkontraktačnými
rokovaniami s ňou súvisiacimi, ako aj všetky informácie
akýmkoľvek spôsobom týkajúce a/alebo súvisiace so
Software a zdrojovým kódom Software. Ak sa nedohodnú
Strany výslovne písomnou formou inak, považujú sa za
dôverné informácie implicitne všetky informácie, ktoré sú
alebo by mohli byť súčasťou obchodného tajomstva
Poskytovateľa. Dôvernými informáciami sú aj všetky
princípy, metódy, myšlienky, postupy, na ktorých je založený
Software (vrátane zdrojového kódu Software)

9.2.

Nadobúdateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť ohľadne
dôverných informácií. Nadobúdateľ nesmie bez písomného
súhlasu Poskytovateľa dôverné informácie využiť pre seba
alebo pre tretiu osobu. Nadobúdateľ sa zaväzuje zaistiť
povinnosti podľa tohto článku Zmluvy tiež zo strany svojich
zamestnancov, splnomocnencov, štatutárnych orgánov/členov
štatutárnych orgánov, členov dozornej rady, spoločníkov
a ďalších osôb, ktoré budú mať prístup k Software.

9.3.

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách
sa nevzťahuje na:

8.

Zodpovednosť za vady. Zodpovednosť za škodu

8.1.

Nadobúdateľ je povinný skontrolovať funkčnosť Software
bez zbytočného odkladu po sprístupnení Software.
Nadobúdateľ berie na vedomie a súhlasí, že Poskytovateľ
nezodpovedá za vady Software:

9.3.1.

informácie, ktoré už sú v deň podpisu tejto Zmluvy
verejne známe alebo ktoré je možné už v deň
podpisu tejto Zmluvy získať z bežne dostupných
informačných prostriedkov;

8.1.1.

vzniknuté dôsledkom zásahov Nadobúdateľa a/alebo
tretích osôb do Software

9.3.2.

8.1.2.

používania Software Nadobúdateľom v rozpore so
špecifikáciou Software

prípady, kedy na základe Príslušných právnych
predpisov alebo na základe povinnosti uloženej
postupom podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov musí zmluvná strana poskytnúť Dôverné
informácie. V takom prípade je dotknutá zmluvná
strana povinná informovať druhú zmluvnú stranu
o vzniku jej povinnosti poskytnúť Dôverné
informácie s uvedením rozsahu tejto povinnosti bez
zbytočného odkladu,

9.3.3.

použitie
potrebných
Dôverných
informácií
v prípadoch súdnych, rozhodcovských, správnych

8.2.

Nadobúdateľ berie ďalej na vedomie, že Poskytovateľ nenesie
žiadnu zodpovednosť za: funkčnosť dátovej siete; verejnej
internetovej siete Nadobúdateľa; za fungovanie a kvalitu
webhosingových služieb poskytovaných Nadobúdateľovi
providerom ako treťou osobou; funkčnosť hardwarového
vybavenia
Nadobúdateľa;
za
zálohovanie
dát
Nadobúdateľom, za únik, kopírovanie, zneužitie dát
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alebo iných konaniach vedených
uplatňovania práv podľa tejto Zmluvy.

9.4.

za

účelom

Ustanovenia tohto článku Zmluvy nie sú dotknuté ukončením
účinnosti Zmluvy (z akéhokoľvek dôvodu) a jeho účinnosť
skončí najskôr pätnásť (15) rokov po ukončení účinnosti
Zmluvy. V prípade ak Nadobúdateľ poruší povinnosť
zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách vyjadrenú
v tomto článku VLP, zaväzuje sa Nadobúdateľ zaplatiť
Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 000 EUR

12.

Záverečné ustanovenia

12.1. Strany sa v súlade s ust. § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka
dohodli, že ich záväzkový vzťah založený Zmluvou sa
spravuje Obchodným zákonníkom. Strany sa dohodli, že
zaplatením zmluvných pokút nie je dotknuté právo Strán na
náhradu škody, pričom zmluvná strana je povinná nahradiť
škody v celom rozsahu, a to vo výške presahujúcej dohodnutú
zmluvnú pokutu. Splnenie povinnosti zabezpečenej zmluvnou
pokutou nie je dotknuté ani po zaplatení zmluvnej pokuty.

12.2. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VLP je alebo sa
10.

Doručovanie

10.1. Pokiaľ nie je v týchto VLP výslovne uvedené inak, všetky
oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy, objednávky, Zmluva
samotná a iné úkony v súvislosti so Zmluvou a jej plnením,
musia byť urobené v písomnej forme (ďalej len Písomnosť).
Za doručenie Písomnosti v súvislosti s týmito VLP druhej
Strane sa považuje:

10.1.1. osobné doručenie Písomnosti druhej Strane, ktorá je
povinná potvrdiť prevzatie Písomnosti, k doručeniu
môže dôjsť priamo oprávnenou osobou Strany alebo
prostredníctvom kuriéra, a to oprávnenej osobe
druhej Strany; ak Strana odmietne prevziať
Písomnosť, považuje sa táto Písomnosť za doručenú
odmietnutím jej prevzatia, alebo;

stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je
tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť
ostatných ustanovení týchto VLP, pokiaľ to nevylučuje
v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov samotná
povaha takého ustanovenia.

12.3. Poskytovateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť
v prípade, ak Nadobúdateľ poruší ktorúkoľvek povinnosť
uvedenú v Zmluve a/alebo VLP a/alebo zasiahne do
autorských práv Poskytovateľa k Software.

12.4. Pokiaľ

právny vzťah založený Zmluvou obsahuje
medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa Strany dohodli,
že ich právny vzťah zo Zmluvy sa riadi právnym poriadkom
Slovenskej republiky. Spory vyplývajúce zo Zmluvy a/alebo
týchto VLP budú prejednávať a rozhodovať príslušné
slovenské súdy.

12.5. Zmluva môže obsahovať dojedania, ktoré sú svojim obsahom

zásielky prostredníctvom pošty; v prípade, ak sa
zaslaná zásielka vráti späť ako nedoručená
z akéhokoľvek dôvodu, sa táto považuje za doručenú
dňom jej vrátenia, alebo;

odchylné od dojednaní uvedených v týchto VLP. Takto
Stranami dohodnuté odchylné ustanovenia dojednania
uvedené v Zmluve majú prednosť pred dojednaniami
uvedenými v týchto VLP. Zmluva a VLP sú vyhotovené
v slovenskom jazyku. Zmluvu možno uzatvoriť v slovenskom
jazyku.

10.1.3. zaslanie Písomnosti faxom. Písomnosť zasielaná

12.6. Tieto VLP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Tieto VLP sú

faxom sa považuje za doručenú najneskôr okamihom
prijatia potvrdenia o jej doručení od adresáta
Písomnosti.

platné od 11. 11. 2011. Poskytovateľ je oprávnený
kedykoľvek sám rozhodnúť o zmenách, doplneniach týchto
VLP a/alebo je oprávnený rozhodnúť o úplnom nahradení
VLP novými všeobecnými licenčnými podmienkami. Strany
sa dohodli že všetky zmeny, doplnenia nadobúdajú účinnosť
zverejnením nových, zmenených alebo doplnených VLP na
webstránke
Poskytovateľa
www.netcorp.sk/vyrobainternetovych-stranok/_site/sk/licencia/

10.1.2. zaslanie Písomnosti ako doporučenej poštovej

10.1.4. zaslanie Písomnosti ako správy v elektronickej
forme na emailovú adresu Nadobúdateľa, ktorú
Nadobúdateľ Poskytovateľovi oznámi, resp. na
emailovú adresu Poskytovateľa: admin@netcorp.sk,
pričom Písomnosť sa považuje za doručenú
momentom, kedy si Strana obsah písomnosti ako
správy v elektronickej forme prečítala a elektronicky
potvrdila prečítania tejto správy druhej Strane.

10.1.5. písomnosti, ktorých obsah sa týka platnosti,
účinnosti, znenia Zmluvy/Licencie, alebo z iného
dôvodu možno jej obsah považovať za podstatný pre
plnenie Zmluvy, je doručenie písomnosti účinné voči
Strane len za podmienky potvrdenia jej obsahu
doručujúcou Stranou spôsobom podľa ods. 10.1.1.
alebo 10.1.2. Zmluvy.

11.

Doba trvania Zmluvy/Licencie

11.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu 1 roka odo
dňa jej uzatvorenia. Ak v lehote najneskôr 1 mesiac pred
uplynutím výročia Zmluvy žiadna zo Strán nedoručí druhej
Strane písomné oznámenie, že si ďalej neželá byť viazaná
Zmluvou, táto Zmluva sa za podmienok dohodnutých v tejto
Zmluve automaticky predlžuje o 1 rok. K takémuto
automatickému predlžovaniu Zmluvy dochádza opakovane.
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