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Dohoda o zapožičaní softvéru
(ďalej len "zmluva")

uzatvorená medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

l. Zmluvné strany

Nájomca:
so sídlom

Stredná odborná škola technická
Okružná 693,02201 Čadca
V zastúpení: Ing. František Kajánek, riaditel'
IČO: 00891452
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu:

(ďalej len "nájomca')

Prenajímateľ:
so sídlom:

DIDACTIC Martin, s.r.o.
Novomeského 5/24,03601 Martin
V zastúpení: Roman PETR, konateľ
IČO: 36374881
IČ DPH:SK 2020118727
Zapísaný v Obch. registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro,
Vložka č.: 10630/L.
Bankové spojenie: UniCredit Bank a.s ..

Číslo účtu
(ďalej len .prenejlmetet";

II. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán súvisiacich
s bezplatným prenájmom softvérových produktov EMCO.

III. Doba zapožičania

Softvérové produkty budú bezplatne zapožičané na dobu od 30.05.2013 do 31.06.2014.

IV. Ukončenie zmluvy alebo zmena zmluvy

K ukončeniu alebo k zmeneniu zmluvy môže dôjsť písomnou dohodou oboch zmluvných
strán, výpoveďou alebo odstúpením podl'a ustanovení Obchodného zákonníka. Zmeny
zmluvy je možné uskutočniť písomnými dodatkami podpísanými zástupcami oboch
zmluvných strán.

V. Povinnosti zmluvných strán

Nájomca zabezpečí funkčnosť softvéru v priebehu doby prenájmu.
Prenajímatel' nebude vytvárať nelegálne kópie zapožičaných produktov. Po uplynutí doby
prenájmu sa prenajímatel' zaväzuje zapožičaný softvér odstrániť zo svojich PC, alebo si
zakúpiť licenciu.



\

/
VI. Zoznam zapožičaných produktov

Softvér na programovanie EMCO WinNC Sinumerik 840 D, licencia pre sústruh, v cene
2.184,00 € vrátane DPH.

VII. Riešenie sporov

Zmluvné strany súhlasia s tým, že prípadný spor, ktorý môže vzniknúť v súvislosti s touto
zmluvou bude v prvej etape riešený na úrovni štatutárnych zástupcov. Ak dohoda nebude
dosiahnutá, zmluvné strany budú postupovať zákonným spôsobom a spor bude riešený
cestou príslušného súdu.

VIII. Prechodné a záverečné ustanovenia

Zmluvné strany majú vzájomnú oznamovaciu povinnosť o všetkých skutočnostiach, ktoré by
mohli ovplyvniť ich vzájomný podnikatel'ský a zmluvný vzťah.
Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými predpismi platnými v Slovenskej
republike.
Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno uskutočniť len písomne, formou dodatku k zmluve
podpísaného oboma zmluvnými stranami.
Táto zmluva sa uzatvára v 2 rovnopisoch. Všetky exempláre zmluvy sú navzájom
rovnocenné a majú rovnakú právnu silu.
Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu prečítali, obsahu tejto zmluvy porozumeli a na znak
súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi ako prejav svojej slobodnej, vážnej a bezomylnej vôle
bez nátlaku a tiesne a ich spôsobilosť na právne úkony nie je ničím obmedzená.
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
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