Zmluva o prenájme licencií
uzatvorená podľa §269 ods.2 a nasledujúcich zákona č.513/1991 Zb., Obchodný zákonník v
znení neskorších predpisov a zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších
predpisov
( ďalej len „zmluva“)
Prenajímateľ: AM-MA, s.r.o.
so sídlom:
Popradská 2, 010 08 Žilina
IČO:
47077221
IČ DPH:
SK2023727497
Zapísaná:
Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 58711/L,
zastúpená:
Králik Marián - konateľ
(ďalej len „Prenajímateľ“)
a
Nájomca:
Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku
so sídlom:
M. R. Štefánika 432, 013 03 Varín
IČO:
37810944
DIČ:
2021643888
Zapísaná:
v registri škôl
zastúpená:
(ďalej len „Nájomca“)
(ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

Čl. I
Základné ustanovenia
1. Prenajímateľ prehlasuje, že spĺňa všetky podmienky a požiadavky v tejto Zmluve
stanovené a je oprávnený prenajímať predmet zmluvy a riadne a včas plniť záväzky
zmluvy.
Čl. II
Predmet zmluvy
1. Prenajímateľ sa zaväzuje poskytnúť nájomcovi prenájom licencií Microsoft 365 A3 pre
zamestnancov a žiakov školy

2. Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi odmenu za plnenie špecifikované v bode 4
čl.III
Čl. III
Doba prenájmu a platobné podmienky
1. Prenajímateľ sa zaväzuje prenajať predmet zmluvy od 20.3.2021 na neurčito.
2. Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenájom v mesačných platbách na základe faktúry
vystavenej prenajímateľom vždy k poslednému dňu v mesiaci.
3. Splatnosť faktúry je 14 dní od doručenia nájomcovi.
4. Odmena za prenájom licencií Microsoft 365 A3 pre zamestnancov školy je 5 Eur bez
DPH/ks/mesiac Celková suma za 53 ks licencií Microsoft 365 A3 pre zamestnancov školy
za mesiac je 265 Eur bez DPH čo je 318 Eur s DPH.
5. Licencie pre žiakov školy v počte 500 ks sú poskytnuté ako bonus k licenciám pre
zamestnacov.
6. V prípade, že Nájomca bude požadovať iný počet licencii ako je uvedené čl. III bod 4 a 5, je
Prenajímateľ povinný podľa požiadavky Nájomcu upraviť mesačnú platbu.
Čl. IV
1.

2.
3.

4.

Záverečné ustanovenia
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Účinnosť
nadobúda dňom nasledujúcim po zverejnení v zmysle §47a ods. 1 Občianskeho zákonníka
v platnom znení.
Akékoľvek zmeny zmluvy musia byť dohodnuté formou písomného dodatku k tejto
zmluve.
Ktorákoľvek zmluvná strana môže zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou s výpovednou
dobou 1 mesiac. Výpovedná doba začína plynúť 1.dňom nasledujúceho mesiaca, v ktorom
bola výpoveď doručená druhej strane.
Ktorákoľvek zmluvná strana môže od tejto zmluvy odstúpiť z dôvodu podstatného
porušenia záväzku druhej zmluvnej strany.

V Žiline dňa 18.03.2021

Za Prenajímateľa:

Za Nájomcu:

................................................

.........................................................

