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SÚHLAS S POSKYTNUTÍM PRÁV NA VYUŽÍVANIE 
SOFTWAROVÉHO PRODUKTU TRETEJ OSOBE 

 
 (ďalej ako „Súhlas“) 

 
 
 

uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 

ako aj v znení súvisiacich právnych predpisov 
 

 
 
ZMLUVNÉ STRANY 
 
 

Poskytovateľ: 
 
 Obchodné meno:  Cardberg, s. r. o. 
 Sídlo:    A. Bernoláka 1433/38, 034 01 Ružomberok 
 IČO:    46 802 185 
 Registrácia:   Obchodný register Okresného súdu Žilina 
     Oddiel: Sro, Vložka číslo: 57283/L 
 Štatutárny orgán:  Pavol Floch, konateľ 
 IČ DPH:   SK 2023591559 
 Bankové spojenie:  4016587238 / 7500  
     Československá obchodná banka a.s. 
 
 /ďalej ako „Poskytovateľ“ alebo „ spoločnosť Cardberg“/ 
 
 
Nadobúdateľ: 
 
 Obchodné meno/Názov: KOCR Severovýchod Slovenska 
 Sídlo:    Námestie mieru 2, 08001 Prešov 
 IČO:    42238536  

Registrácia: Registrovaná na Ministerstve dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR 

                                                25408/2012/3130 SCR 
Štatutárny orgán:  Michal Sýkora, predseda KOCR SVS 
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a. s. 
Číslo účtu:   2523005002/5600 
 

 
 /ďalej ako „Nadobúdateľ“/ 
 
 
 
 / Poskytovateľ a Nadobúdateľ ďalej spoločne ako „zmluvné strany“/ 
 

 
Zmluvné strany sa dohodli o úprave zmluvných vzťahov na základe uzatvorenej Zmluvy o 
poskytnutí licencie na používanie softwaru a o niektorých ďalších dojednaniach zo dňa ____ 
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(ďalej ako Zmluva) predovšetkým za účelom poskytnutia práv na využívanie Softwarového 
produktu tretej osobe. 
 

ČLÁNOK I. 
 

1.1 Poskytovateľ na základe znenia Článku IV Vlastnícke práva a prevod práv, bod 4.2 v 
spojitosti s Článkom  III. Licencia a licenčné podmienky, bod 3.1.1 udeľuje 
Nadobúdateľovi súhlas s  prevedením práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy na 
využívanie Softwarového produktu Oblastnej organizácii cestovného ruchu Región 
Vysoké Tatry, IČO 42234077, DIČ 2023468403 so sídlom Starý Smokovec 1, 062 01 
Vysoké Tatry (ďalej ako „Tretia osoba“) za podmienok dojednaných v Zmluve.(ďalej 
ako „Súhlas“) 

 
1.2 Súhlas je časovo neobmedzený, nespoplatnený a platný počas celej platnosti Zmluvy 

pokiaľ nie je uvedené inak.  
 
 
 

ČLÁNOK IV. 
 
4.1 Súhlas je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

jedno (1) vyhotovenie. 
 
4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že majú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ich 

prejavy vôle sú dostatočne zrozumiteľné a určité, ich zmluvná voľnosť nebola žiadnym 
spôsobom obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Súhlas si prečítali, obsahu 
porozumeli a na znak toho vlastnoručne podpísali. 

 
V Ružomberku, dňa  30.9.2014    V Prešove, dňa 1.10.2014                  
 
 
Poskytovateľ:      Nadobúdateľ: 
Cardberg, s. r. o. KOCR Severovýchod Slovenska 
 
 
v mene:       v mene:  
 
 
 
 
......................................................   ................................................ 
Pavol Floch, konateľ    Michal Sýkora, predseda KOCR SVS 

 
 
 

     
    
 


