
medzi účastníkmi:
KROSa. s.
A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina
Ing. Alexander Matiščík, predseda predstavenstva
Všeobecná úverová banka, a. s.
2290789159/0200
31635903
2020450608
SK2020450608
Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, vložka
č.: 10564/L

(ďalej len "poskytovatelA')

LICENČNÁ ZMLUVA CsOsobitnými podmienkami)
na počítačové ekonomické programy spoločnosti KROS a.s, používané na vzdelávacie účely

uzatvorená podl'a § 40 a nasl. zákona Č. ,618/2003Z.z. Autorský zákon

Poskytovatel': názov:
sídlo:
zastúpený:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
zapísaný v:

Nadobúdatel': názov: Stredná odborná škola drevárska a stavebná

sídlo: 023 02 Krásno nad KySllCOll 1642

zastúpený: J?aQQQr. J~n J?alko riaQihľ

bankové spojenie: VÚB Čadoa

číslo účtu: 1638794756/0200

IČO: 00891835

DIČ: 2020551753

Z'' ~apisany v ZriaQQuaeia listina CS.2002/25g g l 7.2002

(ďalej len "nadobúdatel"')

Článok l.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je bezodplatné poskytnutie licencie, t.j. udelenie súhlasu poskytovatel'a na používanie počítačových
ekonomických programov (ďalej aj "dielo" alebo "program") nadobúdatel'ovi, za podmienok dojednaných v tejto zmluve.

2. Licencia sa poskytuje aj na príslušenstvo programu, ktoré tvoria používatel'ské príručky a autorizované inštalačné médium
(CDjDVD).

3. Licencia má charakter nevýhradnej licencie, čo znamená, že nie je dotknuté právo poskytovatel'a použiť dielo spôsobom, na
ktorý nevýhradnú licenciu udelil, a takisto nie je dotknuté právo poskytovatel'a udeliť licenciu inej osobe.

4. Počítačový program má povahu zamestnaneckého diela a majetkové práva k nemu vykonáva vo svojom mene a na svoj účet
poskytovatel'.

Článok II.
Spôsob použitia diela a rozsah licencie

1. Poskytovatel' dáva nadobúdatel'ovi súhlas používať počítačový program v súlade s účelom, ktorému slúži, podl'a platných
všeobecných podmienok k tejto zmluve a to výhradne na vzdelávacie účely. Iný spôsob použitia diela sa zakazuje.

2. Poskytovatel' s nadobúdatel'om sa dohodli, že nadobúdatel' je oprávnený používať počítačový program odo dňa jeho prevzatia
od poskytovatel'a, prípadne odo dňa inštalácie poskytovatel'om a používať ho po dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

3. Poskytovatel' s nadobúdatel'om sa dohodli, že nadobúdatel' je oprávnený používať počítačový program len vo svojich
priestoroch a len pre vzdelávacie účely. Množstvo počítačov, v ktorých bude program nainštalovaný, nie je limitované.

4. Poskytovatel' s nadobúdateťorn sa 'dohodli, že licencia má platnosť len na území Slovenskej republiky.

Článok III.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Poskytovatel' sa zaväzuje umožniť nadobúdatel'ovi bezodplatné používanie počítačového programu spolu s príslušenstvom.


