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Zmluva o používatel'skej licencii na programové vybavenie a údajové súbory 
systému ODIS spoločnosti ODIS s.r.o. Žilina 

Táto licenčná používateťská zmluva na systém ODIS spoločnosti ODIS s.r.o. Žilina je právnou zmluvou medzi Vlámi 
(fyzickou alebo právnickou osobou, ďalej iba nadobúdatel') a spoločnosťou ODIS s.r.o. Žilina (ďalej iba poskytovatel') o 
vyššie uvedenom systéme firmy ODIS s.r.o. Žilina, ktorá zahrna počítačové programové vybavenie, údajové súbory, 
príslušné médiá a tlačené materiály (ďalej len systém ODIS). Nainštalovanim, skopírovaním, či iným použitím systému 
ODIS sa zavazujete dodržať podmienky tejto zmluvy. Ak nesúhlasíte s podmienkami tejto zmluvy, neinštalujte, ani 
nepoužívajte systém ODIS; móžete ho však vrátit' tam, kde ste ho kúpili a dostanete peniaze spat' v plnej výške. 

Licencia na systém ODIS 
Systém ODIS je chránený autorským právom a medzinárodnými zmluvami o autorskom práve a ďalšími zákonmi a 
dohodami o duševnom vlastníctve. Systém ODIS sa nepredáva, ale poskytuje sa licencia na jeho použitie. 

1. Poskytnutie Iicencie. Touto zmluvou získava nadobúdateť tieto práva:
• Nainštalovať a používat' jednu kópiu systému ODIS na troch.PC.

• Nainštalovať kópiu systému ODIS na pamaťové zariadenie, napríklad na sieťový server, ktorý sa používa len na
inštaláciu a spúšťanie systému ODIS na Vašich počítačoch prostredníctvom vnútomej siete. Na to však musíte získat' a
prideliť licenciu každému jednotlivému počítaču, na ktorom bude prostredníctvom pamaťového zariadenia
nainštalovaný alebo spúšťaný systém ODIS .

• 2. Ďalšie práva a obmedzenia nadobúdatel'a: 
• Systém ODIS nesmiete spatne rozkladať dekompilovat' ani desasemblovať a konvertovat' do iných programov a

do iných dátových štruktúr ako ODIS, s výnimkou osobitných dojednaní s poskytovateťom a len do tej miery, ako
to povoťuje použitel'ný zákon bez ohl'adu na toto obmedzenie.

• Na systém ODIS sa udel'uje licencia ako na celok. Jeho komponenty sa nesmú oddel'ovať a používat' na viac ako
jednom počítači.

• Výpoveď. Bez toho, aby to prejudikovalo akékol'vek práva, spoločnosť ODIS s.r.o. Žilina smie túto zmluvu
vypovedať v prípade, ak nesplníte podmienky tejto zmluvy. V tom prípade musíte zničit' všetky kópie systému
ODIS a všetky jeho komponenty.

3. Autorské právo:

Všetky vlastnícke a autorské práva k systému ODIS (vrátane, obrázkov, nákresov, obrazových, zvukových,
hudobných a textových záznamov a ďalších náležitostí zahrnutých do systém ODIS ), k priloženým tlačeným
materiálom a prípadným kópiám systému ODIS , sú majetkom spoločnosti ODIS s.r.o. Žilina alebo jej dodávatel'ov.
Systém ODIS je chránený zákonmi o autorskom práve a ustanoveniami medzinárodných dohod. So systémom ODIS
musíte preto zaobchádzať ako s každým iným materiálom, ktorý je chránený autorským právom, s tým, že si móžete
nainštalovať systém ODIS na jeden počítač tak, že si originálnu kópiu ponecháte výlučne pre záložné alebo archivačné
účely. Tlačené materiály priložené k systému ODIS nesmiete kopírovat'.

4. Záručná doba a náhrada škody:
• Posk.-ytovatel' poskytuje nadobúdateťovi na predmet tejto zmluvy záruku dva roky.
■ 

■ 

Poskytovatel' nezodpovedá za chyby systému, ktoré by vznikli v dósledku nesprávneho používania (zmazanie,
prepísanie, napadnutie vírusmi) systému, ďalej chyby sposobené trefou osobou alebo udalosťou, za ktorú tretia
osoba zodpovedá, prípadne za chyby spósobené neodvrátitel'nou okolnosťou.

Poskytovatel' zaručuje, že systém, ktorý je predmetom tejto zmluvy je použiteťný s operačným systémom
Windows 95, 98, NT, 2000, XP, WinlO, Vista. Nezodpovedá za zmeny údajov po uzávierke aktualizácií databáz.

5. Servis:

Zároveň poskytovatel' poskytuje nadobúdatel'ovi po dobu jedného roka odo dňa prevzatia systému bezplatný servis,
ktorý zahrňuje:

a/ poradenskú činnost' na telefón, 

b/ aktualizácie (update) počítačového systému. 

c/ aktualizácie databáz v rozsahu podl'a objednávky. 

V Banskej Bystrici O 1/2022 

Ing. Ján Oravec -


