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Preberací protokol
K odovzdaniu diela
Tento protokol je vystavený ako preukázanie splnenia záväzku zhotoviteľa podľa faktúry … zo dňa ... Objednávateľ
…, preberá dielo, podpísaním preberacieho protokolu a potvrdzuje prevzatie diela – webstránky ... Objednávateľ
vyhlasuje, že diela zodpovedajú všetkým ich požiadavkám podľa mailovej komunikácie a boli zhotovené včas,
správne, riadne a sú plne funkčné.

Dodávateľ: Monte Weby - registrovaná obchodná známka
MAKROMONT s.r.o.
Hornoulická 17
972 01 Bojnice
IČO 36696218
Objednávateľ: ….
…
…

A. Podľa špecifikácie diela z poslednej mailovej komunikácie zo dňa … pre dielo … , boli splnené
všetky náležitosti pre fungovanie a prevádzku webstránky.
B. Odovzdaním Diela Objednávateľovi (za predpokladu, že bola úplne zaplatená Cena Diela)
udeľuje Zhotoviteľ Objednávateľovi súhlas na použitie diela (nevýhradnú licenciu), a to
zverejnenie Diela a dopĺňanie a zmenu obsahových podkladov Diela (napr. text, obrázky,
fotografie a pod.) (ďalej len „Obsah Diela). Zhotoviteľ udeľuje túto licenciu v neobmedzenom
rozsahu na 100 rokov bezplatne. Akékoľvek iné použitie Diela, najmä akýkoľvek zásah do
zdrojového kódu Diela, si vyžaduje písomný súhlas Zhotoviteľa.
C. Zhotoviteľ ďalej udeľuje Objednávateľovi právo, aby Obsah Diela označil svojim obchodným
menom.
D. Objednávateľ udeľuje Zhotoviteľovi bezplatne nevýhradnú licenciu na použitie Obsahu Diela
vyhotovením jeho rozmnožením v rámci vyhotovenia rozmnoženín Diela, jeho zverejnením,
sprístupnením resp. poskytnutím tretím osobám v rámci použitia rozmnoženín Diela resp.
jednotlivých Fáz Diela za účelom marketingu predmetu svojho podnikania. Objednávateľ
udeľuje túto licenciu v neobmedzenom rozsahu na 100 rokov. Objednávateľ je povinný
zabezpečiť všetky potrebné oprávnenia a licencie potrebné na platné udelenie tejto licencie.
Táto licencia sa považuje za udelenú aj v prípade, že by z akéhokoľvek dôvodu nedošlo k
odovzdaniu Diela Objednávateľovi.
E. odo dňa podpisu preberacieho protokolu vzniká nárok na reklamáciu diela voči Zhotoviteľovi len
v prípade ak dôjde k výpadku poskytovaných služieb a zaniká nárok Objednávateľa žiadať o
bezplatnú úpravu diela. Ďalšie úpravy podliehajú novej špecifikácie a cenovej ponuke po
konzultáciach medzi oboma stranami.

V Bojniciach, dňa …
—————————————
Meno a podpis Objednávateľa

