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2. Poskytovatel' po obdržaní podpísanej zmluvy odovzdá nadobúdatel'ovi počítačový program na autorizovaných inštalačných
médiách spolu s používatel'skou príručkou. •

3. Nadobúdatel' nadobúda od poskytovatel'a súhlas na používanie počítačového programu a zaväzuje sa ho používať spôsobom
uvedeným v zmluve.

4. Nadobúdatel' sa zaväzuje počítačový program chrániť pred neodbornými zásahmi tretích osôb, ako aj ďalšími skutočnosťami,
ktoré by mali za následok poškodenie alebo znehodnotenie počítačového programu.

5. Nadobúdatel' nie je oprávnený počítačový program a ani jeho časti, či už v pôvodnej alebo modifikovanej podobe, šíriť,
prenechať za odplatu alebo bezplatne inej právnickej, prípadne fyzickej osobe.

6. Poskytovatel' je oprávnený prostredníctvom poverenej osoby vykonať kedykol'vek náhodnú kontrolu v priestoroch
nadobúdatel'a, za účelom zistenia, či sa dielo používa v súlade s dohodnutým účelom.

Článok IV.
Náhrada škody, záruka

1. Na použiteľnosť programu v súlade s používatel'skou príručkou poskytuje poskytovatel' nadobúdatel'ovi záruku v zmysle
platných právnych predpisov.

2. Poskytovatel' nezodpovedá za vady programu, ktoré by vznikli v dôsledku nesprávneho používania (napr. zmazanie,
prepísanie, napadnutie vírusmi) počítačového programu, ďalej za vady spôsobené treťou osobou alebo udalosťou, za ktorú
tretia osoba zodpovedá, prípadne za vady spôsobené neodvrátitel'nou okolnosťou. Rovnako nezodpovedá za správnosť
výsledkov a údajov dosiahnutých pri aplikácií počítačového programu v konkrétnych prípadoch, ak majú povahu chýb celkom
zrejmých, t. j. chýb, ktoré možno zistiť obvyklým prekontrolovaním celého postupu. To platí aj vtedy, ak boli spôsobené
chybou v programe.

3. Nadobúdatel' je povinný nahradiť poskytovatel'ovi škodu, ktorú mu spôsobil používaním diela v rozpore so zmluvne
dojednanými podmienkami a vydať bezdôvodné obohatenie, ktoré tým získal.

ČlánokV.
Platnosť a trvanie zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a platnosť a účinnosť nadobúda dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah možno skončiť dohodou alebo výpoveďou. Dohoda alebo výpoved' vyžadujú

písomnú formu, inak sú neplatné.
3. Zmluvné strany sú oprávnené zmluvu vypovedať s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť od prvého dňa

nasledujúceho mesiacapo doručení výpovede.druhej zmluvnej strane. Výpoved' sa považuje za doručenú aj v prípade, ak sa
zásielka s ňou vráti ako nedoručená, a to ku dňu jej odoslania: - - .

4. V prípade skončenia zmluvného vzťahu je nadobúdatel' povinný poskytovatel'ovi bezodkladne vrátiť všetko, čo od
poskytovateľa na základe zmluvy prijal.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia

1. Meniť alebo doplňat' obsah tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné len v prípade, ak budú
podpísané oboma zmluvnými stranami. Nedostatok písomnej formy má za následok neplatnosť dodatku.

2. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia platnými:
a. Všeobecnými podmienkami k licenčnej zmluve na počítačové ekonomické programy používané na vzdelávacie účely

a
b. Osobitnými podmienkami k licenčnej zmluve na počítačové ekonomické programy používané na vzdelávacie účely.

3. Pokial' v tejto zmluve nie je uvedené inak, použijú sa na vzťahy v nej upravené a práva a povinností z nej vyplývajúce,
ustanovenia Autorského zákona, resp. Obchodného zákonníka.

4. Táto zmluva bola vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne, bez nátlaku a nie v tiesni, obe zmluvné strany jej

porozumeli a na znak súhlasu ju podpísali.

V Žiline, dňa GUl 1.D \~ V Krásne n.K. ,dňa 5.9.2013

poskytova tel'


