
Zmluva o prenájrne softvéru

uzatvorená v zrnysle ust. 4269 ods, 2. zákona č 513/199] Zb., Obchodnébozákonnika v znení

tieskoršich prcdpisov

a

Licenčná ztnluva

Uzatvorená v súladc sc zákonorn 618/2003 Zb. u auwrskom práve a právach sčn siacich s autorským

práV 0111 (Antorsk zákon) p Iatnom znen

I.

tinluvnú strany

PoskytoaIel‘: Corclel s.ro.
Nábrežná 3464/9.03861 Vrúrk
Regístrácia: Obchodl]S register ()kreNného súdu Žilina, odd.:sro, vlč.: 6226 l/L

iČo: 47 744 73 I
DIČ: 2024077726
íČ DPI 1: 8K2024077726

v zastťtpení: Ing. Michal NaJšeI, knteľ

mobiL 42i 948 865 586
e. maU: corcrclk4torcteleu

Nájomca Kalná KTR, s.r.o.

Červenej armády 55. 935 32 IOiIna nad Hrononl

Registrácia: Ohchodný regkter Okresného súdu Nitra, odd:sro. vlč.: 12588/N

IČO: 3654! 940
DIČ 01I577437

iČ DPH: SK2021577437

V zasfiipi_-I1í: í)aniel S<‘rda kcnateľ

nobjL -H2 I 907 042 362
-maii: kaInaktrikaIna.eti

H.

Základné ustanov enia

ZmIu‘ né tranv vzájomne prebiasujťi. že sa presveděiii o idenrite druliei zmluvnej strjin a že
označen ic zmIu\n‘ch siran uVedene záhla i tejto zmlux zodpoVccia akttiáliien‘i >t\ Li

/.apisanemu ‘ ohcbodnoni rgisTi Ohe zmIuvI)é sTrany záro‘ prelIaswti. žc voh .

podpisujú tuto /1V I oyu. sú oprá iiené konat‘ icii nei c a zilUu% nt cli zaVäzo\ ať.

2. Posk)to\aeľ sa zaväzuje. že ‚a doJcdI!anú eiUi prístupní prc PoLLživateľa soFtvčr

špcciflkovaný v tejto Zmluve za podnieikL u\cdoýci1 \ tejto Zinliive.



3. Používateľ sa zavázuje za sprístupnený softvér zaplatif Poskytovateľovi dojednanú odmenu.

III.

Predniet znhluvy

1, Poskytovatel‘ sa touto zmluvou zaväzuje, že hude pre Používateľa poskiovať prevádzku

a všetky činnosti pre zabezpečenie funkčnosti servera s aplikáciou Hyperion, ktorej je

autorizovaným distribútoroin a vlastní na ňu všeky potrebné distribučn práva. Aplikácia

l-Ivperion Ltlrložňuje spravo\ at‘ a monitoro ať EtiroDocsis slet‘.

2. Poskytovareľ sa zavázuje udržiavať aplikáciu dostupná a funkčnú pre všetkých poverených

zarnestnancov Používateľa bez ohľadu na počet alebo miesto. z ktorého hudú k aplikácii

pristupo‘ ať.

3, Poskytovatel‘ nezodpovedá za vvpadok slnžh) spósohený trefou stranou alebo neohlásenou

zmenou technického riešenia v sled Používatel‘a. ako aj v čase výpadku iutemetovej

dostupnosti akho elektrického iapájania na strane Použivawľa.

4. Poskytovateľ sa zaväzuje dopredu inforrnovať Používateľa o údržbe systému, ktorá by mohla

dočasne znepristupniť alebo inak obmedzif funkcionalitu aplikácie Hyperion.

5. Používateľ sa zavüzuje informovaf poskytovatel‘a o zásahoch do svojej siete, ktoré by mohli

narušif komunikáciu medzi aplikáciou Hyperion a siefou Používateľa.

6. Používate]‘ sa zavil-zuje spolupracovaf pyl dohodnutých zmenách technického riešenia a pri

odstraňovaní závad.

‘T Táto zirduva sa tzatvara na dobu neurčitá.

Iv.

Cena a plaíobné podinienkv

1. Za poskvtnutie pristupu a urnožnenie využitia aplikácie Hyperion so základnou licenciou na

registrácin do 450 káblových modemov prináleží PoskytovaÉeľovi odntena vo ýške 200€

mesačne bez DPH. ato na základe faktúrv, ktorú Poskytovateľ zašle Použi\atel‘ovi najneskór

do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý hola aplikácia Používateřovi

sprístupnená na adresu uvedená v článku I. tejo zmluvv.

2. kozširnjúca licencia o 150 registrovaných ntodcmov je poplatnená v Suhle 20€ nicsaóiie bez

DPH.

3. Faktúra bude splatná vždy do IS dní od doničenia faktúi3 na adresu Použivuleľa.

4. Poskvtovateľovi prínáleží odmena za úvodné zriadenie prístupu do aplikácie Hyperion

a upravenie potrebných dataház v celkovej výške 360€ bez DPH Jej celková výška bude

i‘ozdelená na tri ro noinerné splátky fakturované v prŠcIi troch mesiacoch využíania

služby.

5. V prípade oneskorenia Používateľa s platením odrnen je Poskyiovateľ oprávnen po
predchádzajúctin pisoinnoni upozornení odstúpit‘ od tejto zrn!uvy a zamedzit‘ Použivateľovi

prístup a uží‘vrwie apiikácie H perion.
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6. Zmluvné strany si dohodli výpovednú lehotu v trvaní 3. mesiacov. Výpovedná lehota začína

plynúť prvým dňorn mesiaca nasledujúceho po inesiaci, v ktorom bola písornná výpoved‘

doručená druhej zmluvnej strane.

V.

Mlěanlivost‘

Zmluvné strany sa zaväzujú. že všetky iuformácie. kcoré budú jednou zmluvnou stranou

poskytnutě druhej zmluvnej strane

a. budú uchovávať v tajnosti a neprezradia kh. ani inak leh nesprístupnia tietím osobám, a

b. budú cli používať len k účelu, na ktorý bdi poskytnuté, aleho inak sprísupnené. ato

vždy len v súlade so záujrnami druhej ziiiluvnej strany, a

e. nebudú bez predchádzajůccho písomného súhlasu druhej zmluvnej strain Iieto

reprodukovať. alebo rozmnožovat‘.

2. Zniluné strany sa vzájomne zaäzujú prijať a dodržiavaf maximálne účinné opatrenia pre

zamedzenie úniku informácii.

‘JI.

Licenčiá zrnluva

Zmluvné strany sa dohodli, ž prednictom tejto [.ieenčnej zmluvy je poskytnutíe liccncic na

autorské dlelo, které sa sprístupňuje podľa tejto zniluvy (ďalej len „Licencovaný produkť‘).

2. Poskytovatel‘ udeľuje v súlade s d‘aíšími ustanoveniami tejto Licenčnej zmluvy

Používateľovi nevýhradná Liceneiu používať Licencovaný produkt. Poskytovateľ si

vyhradzuje všetky práva vzt‘ahujúce sa na Licencovaný produkt, ktoré nic sú na základe tejto

Lieenčnej zniluvy poskytnuté Používateľovi.

3. Licencovaný produkt je prevádzkovaný na serveroch Poskytovateľa a Použivateľ nic je
oprávnený mať produkt inštalovaný na sojicli zariadeniach, najniä serveroch. Použivatel‘

má oprávnenie k Licencovanému produktu pristupovat‘ prostrednictvom inlerneto ého

prchlidača minštaIo.ané!io na počitičocIi Ioužívateľa. Použiv ateľ nic je opráviienÝ použit‘

Licencovaný produkt na adaptáciu aiebo vytvorenie mého produktu.

4. Používateľ nic je oprávneu udeliť tretej strane prístup k Licencovanému produktu. alebo
sáhlas na použitie Licencovaného produktu v rozsahu licencie udelenej touto Licenčnou

zmtuvou. \‘ prípade zániku Používatel‘a prechádzajú práva a povinnosti vyplývajúce z tejto

Licenčnej zmluv) najeho právneho nástupcu.

5. Poskytovateľ neposkytuje touto Liceučnoti zmluvou Používateľovi zdrojový kód

Licenco aného produktu ani žiadnu technickú dokumentáciu Licencovaného produktu.

6. Použi a1eľ nic je oprávnen rozninožox ať, spracovávat‘. upravovat‘ dielo. oľne

noditikovat‘. adapco%ať dielo podl‘a svojej potreb) ‚ Používateľ nic je oprávnený najinä

používat‘ metódy spátného inžinierstva s cicľoni určiť myšlienky alebo princípv. ktoré sú

základem akcjkoľvek časti Licencoaného produktu.
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VII.

Závcrečné ustanovenia

- Táto zmluva nadobúda plarnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zrnluvnmi stranami.

1 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch S platnosťou originálu, z ktorch každá to

Zrní uvných strán obdrží jedno vyhotoven ie.

3. Ak bude ktorékořvek ustanoenie tejto Zmluvv neplatné. alebo nevvrnáhateľne. nespósubuje

to neplatnost‘ ani nevvmáhatet‘nosf ostatnÝch ustanovení tejto zmluvy. pokiaľ je takéto

ustanovenie oddelitelne od tejto Zrnluv ako celku. Zniluvné strany sa zaväzuj Ú v inúť

maximálne úsilie k nahradeniu takéhoto ustanovenia tejto Zmluvy ustanoveniin, ktoré bude

svojim obsahoni a účelorn čo možno najhližšie obsahu a účelu ustanovenia neplatného alebo

nevvrnožite l‘ného.

4. )vleniť alebo doplňať obsah tejto ziiiluy je možné len formou písomnch čislovaných

dodalkov podpísaných oprávnenÝmi zástupcami všetkých zrnluvných strán.

5. V prípade. ak bude podľa tejto Zni)un potrebné doručovať zmluvnej strane akúkoľvek

písornnosť, doručuje sa táto písoirnosť na adresu zmluvnej strany uvedená v úvode zniluvy

Čl I., dokiaľ nic je zínena adres písornne oznámená druhej zmíuvnej straue, ktorá
pisoninosť doručuje. \/ prípacte. ak sa písomiiosť aj pri dodržaní týchto podl]lieI]ok vrái ako

x nedoručena. zmluvné strany sa doliudli. že účinky doručenia nastávajú dňom vrátenia

:s!eJky zmIuu! ktorĹt zas tn:učj.

6. * Zmluvné strany vyhlasujú, že si zinluvu prečítali. jej obsahu porozuineli či bez hrad s nim

súhlasia, na znak čohoju vlastnoručne podpisujú.

Vo Vrútkach, dia .Y

za Nájomcu: za Poskytovateľa:

Kalná WER, s.r.o.
L1.tcvc;i armády CDrďr: Ĺ.. - K

)32 Ka‘ná nad Hronom Nábrý 64Js.
2

-. ‘o P .K2Cz1577-‘— /

Ing. Daniel Svorda. konateľ Ing. Michal Najšel. konateľ
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Výpis z obchodrn!ho regiStra SR http://www.orsr.skIvypis,asp?ID=3O6461S1D=58ď=O

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBC HODNÝ REGISTER
TEC

NA INTERNETE

[kg],
SIovensky I EngIish

Výpis z Obchodného registra Okresného súclu Žilina
Tento výpis má len intormatívny charakter a nie je použitelný pre právne úkony!

Oddiel: Sro Vložka čĺalo: 62261/l.

Obchodně mono:
CoreTel aro. (od: 15.04.2014)

Sĺdlo: K cintorínu 64 (od: 28.05.2015)
Zitina 010 04

iČo:
47744731 (od: 15.04.2014)

Den zápisu:
15.04.2014 (od: 15.04.20141

Právna Iorma:
Spoločnosts ručením obmedzeným (Od: 15.04.2014)

Predmes činnosti: Kúpa tovaru na ‚ičely jeho predajs konečnému spotrebite rovi (maloobchod) abbo mým (od: 15.04.2014)
prevádzkovaterom živnosti (verkoobchod)

Sprostredkovateľská činnostv oblasti obchodu (od: 15,04.2014)

Sprostredkovateľská činnost v oblasti služieb (od: 15.04.2014)

Počítačové služby (od: 15.04.2014)

služby súvisiace s počítačovým spracovanírnl úda)ov (od: 15.04.2014)

Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnostou do 3,5 t vrátane (od: 15.04.2014)
pripojnáho vozidla

Stahovacie služby (od: 15.04.2014)

Poskyiovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla jod: 15.04.2014)

Strladovanie jod: 15.04.2014)

Baliace činnosti, n‘ianipulácia a tovarom jod: 15.04.2014)

Prenájom nehnuternostĺ spojený s poskytovaním mých než základných služieb spojených s jod: 15.04.2014)
prenájmom

Prenájom hnuterných voci jod: 15.04.2014)

Reklamně a marketingové služby jod: 15.04.2014)

Činnost podnikaterakých, organizačných a ekonomických poradcov (od: 15.04.2014)

Vedenie ůčtovnĺclva (od: 15.04.2014)

Administratĺvne služby (od: 15.04.2014)

Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od: 28.08.2015)

Organizovanie kultúrnych a mých spotočenakých podujstí (od: 28.08.2015)

tiakutočňovanie stavieb ach zmien (Od: 19.12.2017)

oprava oaobných potrieb a potrieb pro domácnosK (od: 19.12.2017)

Inžínierska činnost stavebně cenárstvo, pro)eklovanie a konštruovanie elektrických zariadeni (od: 19.12.2017)

Spoločníci: ng. Mi!an Trunkvalier (Od: 28.08.2015)
Borová 3179/24
Zitina 01001

ng. Stanislav Červenec (od: 28.08.2015)
Stiavnik 1100
Stiavnik 01355

Ing. Miloš Janoščák (od: 28.08.2015)
III. kolónia 2271/6
Msrl%n 038 61

Výška vkladu každého spoločnĺka: Ing. Milan Trunkvalter (od: 19.12.2017)
Vklad: I 666 EUR Splstené: I 666 EUR

Ing. Stanislav Červenec (od: 19.12.2017)
Vklad: 1 667 EUR Splatene: 1 667 EUR

Ing. Miloš Janoščák
‚ (od: 19.12.2017)

Vklad: 1 667 EUR Splatene: 1 667 EUR

Štatutárny Orgán:
konatelia jod: 28.08.2015)

Ing. Stanislav Červenec (od: 28.08.2015)
Stíavnik 1100
Štiavnik 01355
Vznik tunkcie: 11.06.2015

Ing. Miloš .Janoščák jod: 28.08.2015)
IlI.kolónia 227116
Marlin 038 61
Vznik tunkcie: 11.06.2015

Ing. Milan Trunkvalter (Od: 28.08.2015)
Borová 3179/24
Zitina 01001
Vznik tunkcle: 11.06.2015

Konanie menom apoločnosti:
V mono apoločnosti konajú vždy dvaja konatelia apoločne jod: 28.08.2015)

t9. . 2019. I0E7



KaInÉÍULR1
Kalná KIR, s.r.o., Červenej armády 55. 935 32 Kalná nad Hronom, IČO: 36 541 940
IČ DPH: SK2021577437

Vec: Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu

Corelel s.r.o.
K cintorínu 64

010 04 Žilina

Za porozumenie a kladne vybavenie naše] žiadosti vám vopred d‘akujem.

Kalná KIR, s.r.o
Červenej armády 55. 935 32 Kalná nad Hronoin

Tel:+421 948 266 970

Spoločnost‘ Kalná KTR s.r.o. Vás žiada o ukončeme zmluvy o prenájme softvéru,

uzatvorenú medzi zmluvnými stranami CoreTel s.r.o. a Kalná KTR, s.r.o., zo dňa 1.2.20 15 s

dohodou ku dňu 3 1.7.2019.

S poZdravom ‘):‘

‚C.
D D

r fl O

21 77

Jozef Gonda

konateľ spoločnosti

E-mail:infokalnaltr.sk wwwkalnaktrsk


