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 LICENČNÁ ZMLUVA NA INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP K DATABÁZE PORTÁLU 
LEGISLATIVNEPOVINNOSTI.SK 

 
v zmysle ust. § 65 a nasl. v spojení s ust. § 140 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon  

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“) 
 
 

Číslo zmluvy spoluautorov: OZ/....../......... 
 
 
Zmluvné strany: 
 
1. spoločne a nerozdielne konajúci členovia združenia legislativnepovinnosti.sk: 

SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, IČO: 35 757 736, zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1979/B a 

Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o., so sídlom Digital Park III, Einsteinova 19, 
851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 47 257 211, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 103064/B, 

všetci pri uzavieraní tejto zmluvy zastúpení spoločnosťou SFÉRA, a.s. na základe Zmluvy 
o združení uzavretej medzi členmi združenia legislativnepovinnosti.sk v zmysle § 829 a nasl. 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky 
zákonník“) 

(ďalej len „Spoluautori“) a 
 
2. obchodné meno/meno a priezvisko: 

Sídlo/adresa: 

adresa pre doručovanie (ak nie je zhodná so sídlom): 

IČO:  

IČ DPH: 

DIČ: 

e-mail: 

 konajúc:  

 (ďalej len „Používateľ“) 

 
sa dohodli na uzavretí tejto Licenčnej zmluvy na individuálny prístup k databáze portálu 
legislativnepovinnosti.sk (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných zmluvných podmienok: 
 
 
1. ROZSAH A DOBA TRVANIA LICENCIE  
 
1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Spoluautori umožnia Používateľovi prístup k Databáze v rozsahu 

licencie dohodnutej v tejto Zmluve (ďalej len „Licencia“). Práva a povinnosti Zmluvných strán 
týkajúce sa Licencie sa riadia a spravujú ustanoveniami platných Licenčných podmienok pre 
prístup k databáze portálu legislativnepovinnosti.sk, ktoré sú zverejnené na webovom sídle 
http://www.legislativnepovinnosti.sk (ďalej len „Licenčné podmienky“). 
 

1.2 Používateľ si volí uvedený balíček podľa aktuálneho cenníka prístupu k Databáze, ktorý je 
zverejnený na webovom sídle http://www.legislativnepovinnosti.sk (ďalej len „Cenník“): 

  

http://www.legislativnepovinnosti.sk/
http://www.legislativnepovinnosti.sk/
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ZÁKLADNÝ BALÍČEK  

 ŠTANDARDNÝ BALÍČEK  

 PRÉMIOVÝ BALÍČEK 
 

1.2 Používateľ si volí aj niektorý z uvedených extra parametrov prístupu k Databáze (8 EUR bez 
DPH mesačne za každý zvolený extra parameter): 
- bez extra parametrov 

PRÍSTUPOVÉ KONTO  počet: 

KOMODITA   elektrina 
      teplo 

      plyn 

ČINNOSŤ    výroba  
      distribúcia 

      dodávka 

      rozvod 

výroba a rozvod 

 

1.4 Licencia vyplývajúca z tejto Zmluvy sa poskytuje ako nevýhradná a časovo obmedzená na dobu 
jedného roku odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.  

 
 
2. ODMENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 
 
2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Spoluautorom prináleží peňažná odmena za Licenciu podľa 

zvoleného balíčka v zmysle aktuálneho Cenníka a podľa počtu zvolených extra parametrov v 
zmysle článku 1.3 Zmluvy v sume 8 EUR (slovom: osem eur) bez DPH mesačne za každý zvolený 
extra parameter (ďalej len „Odmena“). Odmenu za celé obdobie trvania Licencie (1 rok) je 
Používateľ povinný uhradiť na bankový účet č. SK6111000000002942016099 bez zbytočného 
odkladu po podpise tejto Zmluvy. 

 
2.2 Odmena sa uhrádza na základe faktúry, ktorú vystavuje poverený člen združenia 

legislativnepovinnosti.sk a v prospech povereného člena združenia (spoločnosť SFÉRA, a.s.). 
 
 
3. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
3.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami Spoluautorov 

a Používateľa. Účinnosť táto Zmluva nadobudne v nasledujúci pracovný deň po úhrade Odmeny 
za celé obdobie Licencie. 

 
3.2 Zmluva sa uzaviera na dobu trvania Licencie.  
 
3.3 Prílohou a neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú: 

(a) Licenčné podmienky a 
(b) Cenník.  
 

3.4 Táto Zmluva sa uzaviera v počte troch rovnopisov v slovenskom jazyku, z ktorých Spoluautori aj 
Používateľ obdržia každý po jednom rovnopise. 
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3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzavierajú po jej dôkladnom prečítaní slobodne, na 
základe vlastnej vôle, vážne a nie v tiesni alebo nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho 
ju podpisujú. 

 
 
Za Spoluautorov:     Za Používateľa: 

 

V Bratislave dňa ...................    V ...................... dňa ...................... 

 

 

 

________________________________   _________________________________ 

Meno: RNDr. Eduard Haluška, CSc.   Meno:  

Funkcia: predseda predstavenstva   Funkcia:  

SFÉRA, a.s.      Obchodné meno:  

 

v zastúpení členov združenia legislativnepovinnosti.sk  

SFÉRA, a.s.       

Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. 


