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RÁMCOVÁ LICENČNÁ ZMLUVA NA  POUŽÍVANIE SLUŽIEB PLATFORMY 
GUESTCLOUD   

Č. 304-2021 
 

uzavretá v súlade s § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 
(ďalej len „Obchodný zákonník“) a v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení 

neskorších právnych predpisov 
 
 

Článok 1 
Zmluvné strany 

 
1.1.  Obchodné meno:   Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 

 Sídlo:  Židovská 1, 815 15 Bratislava 

 IČO:  30794544 

 Zápis:  Príspevková organizácia Hlavného mesta SR Bratislavy 

 DIČ:  2021795358 

 Štatutárny orgán: 
 

Mgr. Katarína Hulíková, riaditeľka 
 

 IČ DPH: 
 

SK2021795358 

 Bankové spojenie:                                  
 

SK05 0900 0000 0050 2800 1024 

 (ďalej len „objednávateľ”) 
 
 
1.2.  Obchodné meno: Entropia s.r.o. 

 Sídlo: Jégého 7, 82108 Bratislava 

 IČO: 17326699 

 Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu  
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 1182/B 

 DIČ: 2020902092 

 IČ DPH: SK2020902092 

 Štatutárny orgán: Mgr. Vojtech Kubek, konateľ 

 Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa 

 IBAN: SK4909000000005053237207 

   
 (ďalej len „dodávateľ”) 
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Článok 2 
Predmet zmluvy 

 
2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa udeliť objednávateľovi nevýhradnú licenciu na 

používanie online platformy pre eventy GuestCloud, ktorá je bližšie špecifikovaná v tomto 
článku zmluvy (ďalej aj „služby GuestCloud“) a záväzok objednávateľa zaplatiť dodávateľovi za 
používanie služieb GuestCloud dohodnutú cenu. 
 

2.2 GuestCloud predstavuje „event management system“ spravovaný sprostredkovateľom, 
prostredníctvom ktorého si prevádzkovatelia ako klienti sprostredkovateľa môžu spravovať svoj 
event, a to najmä: 
a) importovať/exportovať/aktualizovať databázy účastníkov eventu; 
b) zisťovať a evidovať preferencie účastníkov eventu, najmä potravinové intolerancie 
a preferencie, požiadavky na aktivity, výber ponúkaných tém a pod.; 
c) posielať emailové a/alebo SMS správy, najmä pozvánky na event, poďakovania za účasť, 
informácie o evente, potvrdenie účasti, dotazníky spokojnosti a pod.; 
d) vytvárať a spravovať eventové web stránky. 
 

 
 

Článok 3 
Spôsob plnenia zmluvy 

 
 

3.1 Plnenie tejto zmluvy je možné len na základe objednávok objednávateľa. Objednávateľ je 
oprávnený zasielať objednávku na poskytnutie služby GuestCloud písomne na e-mail dodávateľa: 
info@guestcloud.sk; kubek@guestcloud.sk. Prijatie objednávky dodávateľ potvrdí e-mailom 
objednávateľovi. V objednávke musí byť uvedený najmä dátum, od ktorého majú byť užívacie 
práva k platforme na používanie služieb GuestCloud objednávateľovi sprístupnené.  

 
3.2 Objednávateľ poskytne dodávateľovi súčinnosť potrebnú na riadne poskytovanie služieb. 
 
3.4 Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa včas informovať o všetkých skutočnostiach, rozhodných 

pre spoluprácu podľa tejto zmluvy. 
 
 
 

Článok 4 
Cena a platobné podmienky 

 
4.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene vo výške 250,-€ bez DPH (300,-€ s DPH) za  30 dňovú licenciu 

na používanie služieb GuestCloud.  
  

4.2.Dodávateľ vystaví faktúru najskôr k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom sa služby na základe objednávky objednávateľa poskytli. Splatnosť faktúr je 14 dní odo 
dňa ich doručenia objednávateľovi. 
 

4.3.Faktúra – daňový doklad musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi 
predpismi. 
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4.4.Doručovanie faktúr dodávateľom sa realizuje prednostne elektronickou formou na e-mailové adresy 

objednávateľa. 
 
4.5.Faktúra je uhradená dňom pripísania príslušnej fakturovanej čiastky na účet dodávateľa uvedený vo 

faktúre a v článku 1.2 tejto zmluvy. 
 

4.6. Zmluvné strany nemajú právo jednostranne započítať voči druhému účastníkovi akékoľvek 
peňažné pohľadávky bez písomného alebo ústneho súhlasu druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany 
taktiež nemajú právo bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany postúpiť na tretiu osobu 
akékoľvek peňažné pohľadávky voči druhej zmluvnej strane. 
 

 
 

Článok 5 
Doba trvania zmluvy a spôsob jej ukončenia 

 
5.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú-12 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.   

 
5.2. Túto zmluvu je možné ukončiť: 

a. dohodou strán ku dňu uvedeného v písomnej dohode; 
b. písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota 

je jeden mesiac a začína plynúť prvého dňa mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 
písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane; 

c. odstúpením od zmluvy. 
 
5.3.Ak objednávateľ bude v omeškaní so zaplatením ktorejkoľvek oprávnene fakturovanej sumy o 

viac ako 15 dní, dodávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy.  
 

5.4.Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak dodávateľ neposkytne služby riadne 
a včas v zmysle príslušnej objednávky.  

 
5.5.Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného vyhotovenia tohto jednostranného 

písomného právneho úkonu druhému účastníkovi. 
 

 
 

Článok 6 
Osobitné a záverečné ustanovenia 

 
6.1.Dodávateľ vyhlasuje, že služby dodá bez právnych vád a že je oprávnený poskytnúť užívacie 

práva k službám GuestCloud v zmysle tejto zmluvy.  
 

6.2. Dodávateľ sa zaručuje za realizovateľnosť a bezvadnosť platformy pre poskytovanie služieb 
v zmysle tejto zmluvy. Dodávateľ nepreberá zodpovednosť za vady, vzniknuté v dôsledku 
nesprávneho prevádzkovania a užívania aplikačného programového vybavenia (mazanie, 
napadnutie vírusmi, poruchou technického vybavenia a pod.).   
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6.3.Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po zverejnení v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení 
neskorších právnych predpisov. 

 
6.4.Zmluvné strany berú na vedomie zverejnenie tejto Zmluvy v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších právnych predpisov.  
 

6.5.Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomného 
očíslovaného dodatku, ktorý bude podpísaný oboma zmluvnými stranami. 
 

6.6.Zmluvné strany sa týmto dohodli, že ich záväzkový vzťah, upravený zmluvou a spory z neho 
vzniknuté, sa budú riadiť slovenskými právnymi predpismi - Obchodným zákonníkom a 
súvisiacimi právnymi predpismi. 
 

6.7.Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží každá zo 
zmluvných strán. 
 

6.8.V prípade akejkoľvek zmeny identifikačných údajov zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto 
zmluvy, sú zmluvné strany povinné túto skutočnosť vopred písomne oznámiť druhej zmluvnej 
strane. 

6.9.Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva je podpisovaná podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie v 
tiesni alebo za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, že si ju riadne prečítali a súhlasia s 
celým jej obsahom. 
 

6.10. Ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, neplatnosť, alebo 
neúčinnosť ustanovenia nebude mať za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení 
zmluvy, ani samotnej zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neplatné alebo neúčinné 
ustanovenie bez zbytočného odkladu nahradia tak, aby bol v čo najväčšom možnom rozsahu 
dosiahnutý účel, ktorý v čase uzavretia tejto zmluvy sledovali neplatným alebo neúčinným 
ustanovením. Obdobne budú zmluvné strany postupovať aj v prípade, ak sa zistí, že niektoré z 
ustanovení tejto zmluvy je nevykonateľné. 
 

6.11. Akékoľvek prípadné spory tykajúce sa tejto zmluvy alebo inak súvisiace s touto zmluvou budú 
riešené prednostne rokovaním a dohodou zmluvných strán. 
 

 
V______________________,  dňa __________ V______________________,  dňa __________ 

 
 
 
 

_______________________________ 
za objednávateľa 

Mgr. Katarína Hulíková, riaditeľka BKIS 
 
 

 
 
 
 

_______________________________ 
za dodávateľa 

Mgr. Vojtech Kubek 
 

 
 
 


