
1.2 Licencia sa poskytuje aj na príslušenstvo počítačového programu, ktoré tvoria používateľské príručky a
autorizované Inštalačné OVO.

1.3 Počítačový program CENKROS4 slúži na tvorbu rozpočtov a kalkulácií a súvisiacich agend.

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

1.5 Počítačový program má povahu zamestnaneckého diela a majetkové práva k nemu vykonáva vo
svojom mene a na svoj účet poskytovateľ.

Článok II.
Spôsob použitia diela a rozsah licencie

2.1 Poskytovateľ dáva nadobúdateľovi súhlas používať počítačový program v súlade s účelom, ktorému
slúži, t. j. podľa bodu 3 článku l. tejto zmluvy a to výhradne na vzdelávacie účely. Iný spôsob použitia diela sa
zakazuje.

2.2 Poskytovateľ s nadobúdateľom sa dohodli, že nadobúdateľ je oprávnený používať počítačový program
odo dňa jeho prevzatia od poskytovateľa, prípadne odo dňa inštalácie poskytovateľom a používať ho po dobu
platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

2.3 Poskytovateľ s nadobúdateľom sa dohodli, že nadobúdateľ je oprávnený používať počítačový program
len vo svojich priestoroch a len pre vzdelávacie účely. Množstvo počítačov, v ktôrých bude program
nainštalovaný, nie je limitované.

2.4 Poskytovateľ s nadobúdateľom sa dohodli, že licencia má platnosť len na území Slovenskej republiky.

Článok III.
Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje umožniť nadobúdateľovi bezodplatné používanie počítačového programu
spolu s príslušenstvom.

3.2 Poskytovateľ po obdržaní podpísanej zmluvy odovzdá nadobúdateľovi počítačový program na
autorizovaných inštalačných médiách spolu s používateľskou príručkou.

3.3 Nadobúdateľ nadobúda od poskytovateľa súhlas na používanie počítačového programu a zaväzuje sa
ho používať spôsobom uvedeným v zmluve.

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

3.5 Nadobúdateľ 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.

3.6 Poskytovateľ je oprávnený prostredníctvom poverenej osoby vykonať kedykoľvek náhodnú kontrolu
v priestoroch nadobúdateľa, za účelom zistenia, či sa dielo používa v súlade s dohodnutým účelom.

Licenčná zmluva na počítačový program CENKROS 4 používaný na vzdelávacie účely


