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ŽIADOSŤ O PREVOD LICENCIE 
 
 

 

Produkt (POHODA, POHODA Kasa Offline, ...):  

 

Variant (Standard, Profi, Premium, Net(x), ...):  

 

Inštalačné číslo: *  

 

* Prevod doplnkov softwarového produktu a prídavných sieťových a nesieťových licencií je realizovaný podľa bodu 2 Podmienok prevodu licencie. 

I. Pôvodný vlastník licencie (Prevádzajúci): 
 

 

Spoločnosť:  

 

Oprávnený zástupca: 
 

(meno, podpis, pečiatka) 

 

 

Sídlo:  

 

E-mail:  

 

IČO:  
Tel.: 

 

 

Zápis v evidencii:  

 

II. Nový vlastník licencie (Nadobúdateľ): 
 

 

Spoločnosť:  

 

Oprávnený zástupca: 
 

(meno, podpis, pečiatka) 

 

 

Sídlo:  

 

IČO:  
 

DIČ / 
IČ DPH: 

 

 

Tel.:  
 

Fax:  

 

E-mail:  

 

Zápis v evidencii:  

 

Dodacia adresa *  

 

* Dodaciu adresu nie je potrebné vypĺňať v prípade, ak je totožná so sídlom spoločnosti. 
 

III. Vyjadrenie STORMWARE s.r.o. (Poskytovateľ licencie): 
 

 

Súhlas s prevodom licencie   
 

Zamietnutie prevodu licencie  
 

Dátum:  

 

Oprávnený zástupca: 
 

(meno, podpis, pečiatka) 

 

 

Str. 1 z 2 

http://www.stormware.sk/


STORMWARE s.r.o., Matúšova 48, 811 04 Bratislava, IČO:36 244 791, www.stormware.sk. Firma je zapísaná v obchodnom 
registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I v Bratislave, oddiel B, vložka 25716 

 
Podmienky prevodu licencie: 

 

1. Prevádzajúci je oprávnený Softwarový produkt trvalo previesť na inú osobu (Nadobúdateľa). V momente 

prevodu licencie prechádzajú na Nadobúdateľa všetky práva a záväzky vyplývajúce z Licenčnej zmluvy 

uzatvorenej medzi Prevádzajúcim a STORMWARE. 

 

2. Ak je k základnej licencii Softwarového produktu, ktorý má byť prevedený, viazaný akýkoľvek doplnok alebo 

prídavná licencia, môže byť Softwarový produkt prevedený len vrátane týchto súčastí. Zároveň nie je možné 

tieto doplnky a prídavné licencie prevádzať samostatne. 

 

3. Záujem o prevod licencie oznámi Prevádzajúci spoločnosti STORMWARE telefonicky alebo e-mailom. 

STORMWARE potom Prevádzajúcemu zašle formulár žiadosti o prevod licencie (ďalej v tejto časti len 

„Žiadosť).  

V žiadosti musia byť vyplnené identifikačné údaje Prevádzajúceho a Nadobúdateľa a presná špecifikácia 

Softwarového produktu vrátane inštalačného čísla, resp. čísel. Pre prevod každej jednotlivej licencie (viac 

základných licencií jedného Softwarového produktu, rôzne Softwarového produkty) je potrebné použiť 

samostatnú Žiadosť. 

 

4. Podmienkou možnosti prevodu je súhlas Nadobúdateľa s realizáciou prevodu a s licenčnou zmluvou, a to 

podpisom na Žiadosti. 

 

5. Prevod licencie nesmie byť uskutočnený formou konsignácie ani iným nepriamym spôsobom. 

 

6. Prevod licencie je spoplatnený manipulačným poplatkom podľa platného cenníka. Tento poplatok je povinný 

uhradiť Prevádzajúci pri podaní Žiadosti. V prípade zamietnutia Žiadosti sa uhradený manipulačný poplatok 

nevracia. 

 

7. Licencia Softwarového produktu je prevedená okamihom vyjadrenia súhlasu s prevodom licencie zo strany 

STORMWARE. Predpokladom pre udelenie súhlasu je skutočnosť, že žiadosť spĺňa všetky požadované 

náležitosti a bol uhradený manipulačný poplatok. 

 

8. V prípade schválenia Žiadosti nie je Prevádzajúci naďalej oprávnený prevedený Softwarový produkt používať, 

musí ho úplne odstrániť zo svojho/svojich počítača/ov a previesť na Nadobúdateľa všetky časti prevedeného 

Softwarového produktu vrátane všetkých rozširujúcich licencií, doplnkov, médií, tlačených materiálov 

a aktualizácií. 

 

9. Softwarový produkt získaný so zľavou pre určitú skupinu užívateľov je možné na iného Vlastníka previesť iba 

za predpokladu, že Nadobúdateľ spĺňa podmienky priznania pôvodnej zľavy. V opačnom prípade je možné 

prevod licencie realizovať iba po doplatení rozdielu medzi cenou produktu po zľave a plnou cenou produktu 

platnou v dobe prevodu licencie. 

 

10. STORMWARE si vyhradzuje právo zamietnuť Žiadosť, ak je neúplná alebo nespĺňa požadované náležitosti 

a Prevádzajúci ani na výzvu STORMWARE jej chyby do 30 dní neodstráni. 

 

Prevádzajúci a Nadobúdateľ prehlasujú, že sú oprávnení konať menom zastupovanej spoločnosti vo veci prevodu 

licencie a že táto žiadosť je prejavom ich slobodnej vôle a na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy. 
 
 
 

V …………………………...,   dňa …………….. V ………………………….. ,   dňa …………….. 
 

 

 

…………………………………………………..… …………………………………………………….. 

Prevádzajúci (meno, funkcia, podpis a pečiatka) Nadobúdateľ (meno, funkcia, podpis a pečiatka) 

 Príloha: 
 

Priložte  dokumenty preukazujúce oprávnenie k podnikateľskej činnosti pri fyzickej osobe - podnikateľovi 

alebo preukazujúce existenciu právnickej osoby (výpis z obchodného alebo iného registra, príp. doklad               

o registrácii na príslušnom  orgáne  štátnej  správy  pri  právnických   osobách,  ktoré  sa  nezapisujú                     

do  registra) a doklady preukazujúce oprávnenie konať za túto právnickú osobu. 

                Str. 2 z 2 

Verzia dokumentu 4.0           

http://www.stormware.sk/

