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Zmluva o pripojení k informačnémusystému Dátové centrum obcí a miest
pre člena zMos
uzatvorená v zmysle 5 269 ods. 2 zákona ć.5L3/L99I Zb. obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov (d'alej len ,,občiansky zákonník") medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami (d'alej len ,,Zmluva"\
číslozmluvy

poskytovatel'a: zLP- 00314293

číslozmluvy používatel'a

1.

Poskytovatel':

Názov:
Sídlo:
lČo:
DlČ:

DataCentrumelektronizácieúzemnejsamosprávySlovenska(DEUs)
BLUMENTAL offices, Námestie Mateja Korvína L,8IL 07 Bratislava
45 736 359

2023345962

Zastúpený: lng. Katarína Lešková, výkonná

e-mail:

rĺaditelka

obce@zdruzeniedeus.sk

Zástupca Poskytovatel'a osvedčuje právo konať za Poskytovatel'a na základe plnomocenstva správnej rady
DEUS zo dňa 15.01.2021.
(d'alej len ,,Poskytovatel" alebo ,,DEuS"l

2.

Používatel':

Názov:

obec Staškov

Sídlo:

Ul' J. Kronera 588, 023 53 Staškov

lČo:

00314293

Zastúpený:

lng' Ladislav Šimcisko

e-maĺl:

starosta@staskov.sk

Zástupca Používatel'a osvedčuje právo konaťza Používatel'a na základe osvedčenia o zvoleníza
sta

rostu/prĺmátora.

(d'alej len,,Použĺvatel")
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Preambula

1'

DEUS je záujmové združenie právnických osôb založenépodl'a g 20f zákona č.40/L964 Zb. Občianskeho

zákonníka, ktorého zakladatelmi a jedinými členmĺsú v zmysle 5 9a ods' 1 zákona č.3o5/2ot3 Z' z. o
elektronickej podobe výkonu pôsobnostĺ orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých

zákonov (zákon

o

e-Governmente) (d'alej len ,,zákon

o

e-Governmente") Mĺnisterstvo financií

Slovenskej republiky (d'alej len ,,MFSR") a ZdruŽenie miest a obcíSlovenska )d'alej len ,,ZMoS").

2.

lnformačný systém Dátové centrum obcía miest (d'alej len ,,ls DcoM")je, v súlade s $ 9a ods. ]. zákon o
e-Governmente, nadrezortný informačný systém verejnej správy, ktorý poskytuje obciam a mestám

technĺckéa programové prostriedky na výkon verejnej moci elektronicky, na prevádzkovanie
informačných systémov verejnej správy v ich správe, a na zabezpečenie zákĺadných činnostív oblasti
elektronického výkonu vnútorných agend a prevádzku ostatných ĺnformačných systémov, ktoré obec
alebo mesto používa.

3.

DEUS je správcom ls DCOM

4.

DEUS poskytuje, primárne obciam a mestám združených v Združení miest a obcí Slovenska, služby lS
DcoM a d'alšie plnenia podl'a tejto Zmluvy vo verejnom záujme.

5.

Prostredníctvom pripojenia sa do ls DCOM sú vytvárané podmienky, aby si Používatel'splnil povinnostĺ
vyplývajúce zo zákona e-Governmente"), t. j. najmä:
umožniť elektronickú komunikácĺu obecného alebo mestského úradu s občanmi,
ukladať údaje súvisiace s výkonom originálnych kompetenciív lS DCOM,

6.

a

získavaťúdaje z iných informačných systémov verejnej správy.

Používatel' je povinnou osobou podl'a 5 5 ods. 2 písm. c) zákona č' 95l2oL9 Z. z. o informačných
technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (d'alej ako,,zákon o ITVS")
a správcom informačných technológií verejnej správy.

7.

8.

Poskytovatel'je povinnou osobou podl'a 5 5 ods.2 písm. h)zákona o |TVS a prevádzkovatelbm určeného
rozsahu činnostípodl'a tejto Zmluvy, zákona o e-Governmente, zákona o |TVS a ostatných všeobecne
záväzný ch právnych predpisov.

s s 9a ods. 2 zákona o e-Governmente je obec oprávnená využívaťls DCOM a zabezpečiť
prevádzkovanie vybraných informačných systémov verejnej správy v jej správe prostredníctvom lS

V súlade

DcoM po dohode s Poskytovatelbm, čomu slúžitáto Zmluva.

9.

DEUS ako prijímatel'prostriedkov z operačnéhoprogramu lntegrovaná infraštruktúra v zmysle zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančnéhopríspevku ć.Z3t707LP371 (d'alej len ,,Zmluva o NFP") pristupuje
v rámci národného projektu ,,Migrácia lS obcí do vládneho cloudu

-

plošnérozšírenie ls DcoM

etapa" (dhlej len ,,projekt") o.i. k rozšírenĺulS DCoM o prístup d'alších obcí.
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čtánok t

Účetzmluvy

1.

Účelom tejto Zmluvy je vymedziť právne vzťahy medzi Používatelbm a Poskytovatelbm,

1.1. aby bola zabezpečená riadna prevádzka lS DCoM;
1.2. aby Poskytovatel'mohol rĺadne poskytovať plnenia podl'a čl' 2Zmluvy PouŽívatelbvi;
1.3. aby Používatel'mohol plniť svoje povinnostĺ podl'a zákona o e-Governmente prostredníctvom lS
DCOM;

L.4. aby Poskytovatel' mohol prostredníctvom lS DcoM prevádzkovať informačnésystémy, ktorých
správcom je PouŽívatel' podl'a osobitných predpisov.

článok z
Predmet Zmluvy

7.

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Používatel'apoužívaťplnenia poskytované podl'a tejto Zmluvy,
ktoré je povinný používaťv súlade s podmienkami vymedzenými v tejto Zmluve alebo na jej základe.
Predmetom tejto Zmluvy je taktiež záväzok Poskytovatel'a poskytovať Používatelbvi prevádzkové služby
lS DcoM a d'alšie služby, t.j. plnenia uvedené v Prílohe č. 3 k tejto Zmluve: Katalóg prevádzkových
služieb ls DcoM (d'alej len,,služby ls DcoM")'

2'
3.
4.

Podrobnejší popis plnení podl'a bodu 1' tohto článku Zmluvy je obsahom Prílohy č. 2: Popis služieb lS
DcoM, ktorá je prílohou a neoddelitelhou súčasťoutejto Zmluvy'
Používatel'je oprávnený využívaťslužby lS DcoM v súlade s podmienkamĺ stanovenými touto Zmluvou

a jej prílohami, osobitne v súlade s Prílohou č. 1: Všeobecnézmluvné podmienky pre používanie
služieb ls DcoM, ktoré sú prílohou a neoddelitelhou súčasťoutejto Zmluvy.
DEUS sa takisto zaväzuje prenechať Používatelbvi do výpožičkyvýpočtovútechniku - hardvérové
a softvérové vybavenie, ktoré bude umiestnené v priestoroch Používatel'a a ktorého špecĺfikácia sa
nachádza v Prílohe č. 4: Technická špecifikácia zariadení výpočtovej techniky a ich SW vybavenia.

5.

Používatel' sa zaväzuje predmet výpožičky,ktorý mu bude odovzdaný na základe Preberacieho
protokolu podl'a Prí|ohy č. 5, užívaťv súlade s touto Zmluvou a s jej prílohami.

6.

Používatel'sa zaväzuje poskytovať Poskytovatelbvi a jeho zmluvným dodávatelbm potrebnú súčĺnnosť'
Používatel'je povĺnný v rámci súčinnostĺzabezpečiť pripravenosť svojĺch ĺnformačných technológií
verejnej správy na to, aby mohol používaťslužby tejto Zmluvy, čo je technická podmienka a nevyhnutný
predpoklad používaniaslužieb podl'a tejto Zmluvy. Aby nedošlo k pochybnosťam, Poskytovatel'neznáša
zodpovednosť za to, ak v dôsledku neposkytnutĺa súčinnostĺzo strany Používatel'a Poskytovatelbvi
alebo jeho zmluvným dodávatelbm nemoŽno poskytovať plnenia, na ktoré sa zaviazal.

7.

Poskytovatel'sa zaväzuje poskytovať Používatelbvi služby lS DcoM na jeho vlastnú zodpovednosť.
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Používatel' splnomocňuje Poskytovatel'a na svoje zastupovanie pred tretími stranami vo vecĺach
týkajúcich sa zabezpečenia plnenia predmetu tejto Zmluvy. DEUs je najmä, ale nie výlučne, oprávnený
rokovať s tretími stranami vo veci prepojenia aplikačných modulov ls DcoM, ktoré je Používatel'
oprávnený používaťna základe tejto Zmluvy, s inými informačnými systémami verejnej správy.

9.

Používatel'sataktiež zaväzuje, ak to bude potrebné, udeliť Poskytovatelbvi bezodkladne na základe
požiadavky Poskytovatel'a, osobitné písomnéplnomocenstvo s rozsahom potrebným pre splnenie účelu
tejto Zmluvy.

článok g
Miesto plnenia

L.

Všetky služby ls DCOM podl'a tejto Zmluvy budú poskytované prostredníctvom vybudovaného
Dátového centra obcí a miest.

2.

ls DcoM je prevádzkovaný v DCOM a dostupný prostredníctvom prístupovej ĺnfraštruktúryDcoM,
ktorá je umiestnená v BRAT|SLAVE.

článok ą
čas plnenia

1.

Zmluvné strany sú oprávnené využívaťpráva podl'a tejto Zmluvy a sú povĺnnéplnĺťzáväzky podl'a tejto
Zmluvy od okamihu nadobudnutĺa jej účinnosti,ak nie je uvedené inak.

2.

Poskytovatel'sa zaväzuje začaťposkytovať služby lS DCoM Používatelbvĺpo uskutočnenívšetkých
úkonov, ktoré sú pre poskytovanie služieb nevyhnutné, najneskôr však v lehote 30 dní po podpise
posledného z protokolov tvoriaceho prílohu 8 tejto Zmluvy.

článok s
Cena plnenia

1.

Poskytovatel'sa zaväzuje poskytovať Používatelbvi služby ls DCoM bez nároku na odmenu.

2.

Poskytovatel' sa zaväzuje prenechať Používatelbvi predmet výpožičkydo užívaniabez nároku na
odmenu.

3.

Aby nedošlo k pochybnostĺam, Používatel'nie je povinný za plnenie záväzkov Poskytovatel'a podl'a tejto
Zmluvy, resp. za akékol'vek plnenia podl'a tejto Zmluvy poskytovať Poskytovatelbvi žiadnu odplatu.

4.

Používatel'berie na vedomie, že na prevádzku lS DCOM prispievajÚ MFSR a ZMOS v sÚlade s 5 9a ods' 6
zákona o e-Governmente. Využívanie lS DCOM spôsobom opísaným v tejto Zmluve je spojené
s

úhradou mimoriadneho členskéhopríspevku v zmysle príslušnéhouznesenia Rady ZMOS, ktoré

Používatel'ako člen uhrádza do ZMoS.

5.

Výška príspevku je stanovaná uznesením Rady ZMos.

6.

Príspevok

je splatný v prospech osobitne zriadeného Účtu ZMOS uvedenom v oznámení o výške
príspevku PouŽívatel'a. Prvý rok využívanials DcoM spôsobom opísaným V tejto Zmluve uhrádza
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Používatel'mimoriadny členský príspevok v alikvotnej výške, počnÚc mesiacom nasledujúcim po mesiaci
podpisu posledného z protokolov tvoriacĺch prílohu 8 tejto Zmluvy.

7.

Ďalšie podrobnostĺ

k príspevku môže upraviť Príloha č. 1_ Všeobecné zmluvné podmienky

pre

používanies|užĺebls DcoM.

8.

Aby nedošlo k pochybnostiam, platenie príspevku predstavuje výlučne spôsob, akým Používatel'
prispieva prostredníctvom ZMOS čiastočnena činnosťsprávcu ls DCOM (Poskytovatel'a). Používatel'
prostredníctvom príspevku neposkytuje správcovĺ lS DCoM (Poskytovatelbvi) ani ZMoS žiadne
protĺplnenia na základe tejto Zmluvy, nakolko správca ls DCoM (PoskytovatelJ poskytuje Používatelbvi
služby ls DcoM bez nároku na odmenu.

článok s
Používanie služieb ls DcoM

L.

Rozsah a podmienky používaniaslužieb ls DcoM PouŽívatelbm sú dané nasledovnými dokumentmi

1.1. Príloha č. 1: Všeobecnézmluvné podmienky pre používanieslužieb ls DcoM,
1.2. Príloha č. 2: Popis služieb lS DcoM,
1.3. Príloha č' 3: Katalóg prevádzkových služieb ls DcoM,
1.4. Príloha č' 4: Technická špecĺfikácia zariadenívýpočtovejtechnĺkya ich SW vybavenia,
1.5. Príloha č' 5: Preberací protokol zariadení výpočtovej techniky a jej SW vybavenĺa (výpožičky),
1.6. Príloha č' 6: Protokolo migráciiúdajov súvisiacich so službami Používatel'a,
1.7. Príloha č. 7: Protokol o ukončenízaškolenia pracovníkov Používatel'a,
1.8. Príloha č. 8: Protokol o poskytnutí finálnej asistencĺi Používatelbvi po spustení do produkčnej
prevádzky'

2.

3.

4'

Tieto dokumenty sú pre Zmluvné strany záväznéa tvoria neoddelitelhú súčasťZmluvy.

Dokumenty podl'a bodu 1 tohto článku Zmluvy sú prístupné na webstránke www'dcom.sk. Používatel'
vyhlasuje, že sa s dokumentmi oboznámil. Tieto dokumenty sa nebudú vyhotovovaťv listinnej podobe,
právne záväznéje znenĺe (vrátane zmien) v elektronickej podobe prístupnéna www'dcom.sk.

Poskytovatel'si vyhradzuje právo jednostranne meniť dokumenty uvedené v bode 1. tohto článku
Zmluvy. V prípade zmeny podl'a predchádzajúcej vety je DEUS povinný písomne informovať Používatel'a
o plánovanej zmene aspoň 30 dní vopred, t.z. pred uverejnením zmeny na webstránke www.dcom.sk,
formou notifikácie. Zmena nadobúda platnosť a účinnosť30. dňom po jej uverejnení na webstránke

www.dcom.sk

za

podmienky,

že bol

Používatel'písomne o plánovanej zmene

30 dní vopred

informovaný.

5.

Používatel'má právo vypovedať Zmluvu s jednomesačnou vripovednou dobou do začiatku platnostĺ
nového znenia dokumentov uvedených v bode 1 tohto článku Zmluvy. Výpovedná doba začínaplynÚť
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prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručenípísomnej výpovede Používatel'aPoskytovatelbvi a
uplynie posledným dňom mesiaca; počas jej trvania sú v platnosti prílohy tejto Zmluvy v poslednom
platnom a účinnomznení. V prípade, ak Používatel'Zmluvu nevypovie, dokumenty uvedené v bode
tohto článku Zmluvy v znení zmien sú preňho záväzné.

6.

1

lné dokumenty technického charakteru (napr. Prevádzkový poriadok, Pravidlá používania služieb lS
DCOM, detailný rozsah a funkčnosťmodulov ls DcoM) je DEUS oprávnený vydať, vydať opätovne a
meniť jednostranne. Dokumenty podl'a prvej vety sú rovnako prístupné Používatelbvi. Používatel'bude

informovaný o vydaní alebo zmenách vyššieuvedených dokumentov prostredníctvom elektronickej
notifikácie. Používatel'je povinný sa oboznámiť s týmito zmenami a riadiť sa pravidlami tam uvedenými'
článok z
Súčinnosť

1.

Používatel'sazaväzuje poskytovať Poskytovatelbvi, a jeho zmĺuvným dodávatel'om partĺcipujúcim na
zabezpečenísprávy a prevádzky lS DcoM ako aj samotného pripojenia Používatelä,súčinnosťpotrebnú
na to, aby došlo naplneniu účelutejto Zmluvy, a teda rýchlemu a úspešnémunasadeniu a spusteniu lS

DCoM v podmienkach Používatel'a.

2.

Používatel'sprístupníPoskytovatelbvi, a jeho zmluvným dodávatelbm partĺcipujúcim na zabezpečení
správy a prevádzky ls DCOM, ako aj samotného pripojenia Používatel'a:

2'1. výpočtovútechniku Používatel'a pre potreby migrácĺe informačných systémov a údajov, ktoré sú
ĺch obsahom, do lS DCoM,
2.2. prevádzkové prĺestory Používatel'apre potreby inštalácie a prípadných servisných zásahov
PC/notebookov a multĺfunkčnýchtlačiarní.

3.

Používatel'sa zaväzu1e, Že poskytne všetku nevyhnutnú súčinnosťpre:

3.1. nainštalovanie a zapojenĺe výpočtovej techniky,

3.2' migráciu údajov potrebných pre plnohodnotnú prevádzku lS DCOM,
3.3. spustenie lS DCoM do prevádzky na koncových zariadeniach vypožičanýchPoskytovatelbm.

4.

Používatel'sa tĺežzaväzuje poskytnúť súčinnosťpri nasledovných fázach migrácie dát Používatel'a do lS
DCOM:

4.1' migrácia ĺnformačnýchsystémov

a

údajov, ktoré sú ich obsahom, na výpočtovútechniku

zapožičanÚ zo strany DEUS,

4.2. migrácia údajov do lS DCOM.

5.

Používatel'sa zaväzuje, že poskytne všetku nevyhnutnú súčinnosťpre úspešnévyhotovenie protokolov
podl'a prílohy 5 až 8 tejto Zmluvy.

6.

Používatel' berie na vedomie, že nakolko je projekt Plošného rozšírenia ls DcoM financovaný z
prostriedkov operačného programu integrovaná infraštruktúra, boli poskytovatelbm týchto
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prostrĺedkov stanovené závázné meratelhé ukazovatele spočívajúceo.i.

v

zvýšenípočtu obcí

zapojených prostredníctvom lS DcoM do vládneho cloudu.

7.

Používatel' bude o výhodách používaniaelektronických služieb informovať a vhodnou formou ich
používanie propagovat', a to Vo vzťahu k občanom a obyvatelbm Používatel'a, právnickým osobám so
sídlom alebo prevádzkou v územíPoužívatel'a a voči d'alším potenciálnym používatelbm.

8.

Pre vylúčenĺevšetkých pochybnostl Používatel'na základe tejto Zmluvy nĺjako nezodpovedá, či uŽ
priamo alebo nepriamo, za realizáciu projektu, financovaného z prostriedkov operačnéhoprogramu
integrovaná infraštruktúra a rovnako nezodpovedá za splnenie podmienok Poskytovatelbm ako
prĺjímatelbm prostriedkov z operačnéhoprogramu lntegrovaná infraštruktúra v súlade so Zmluvou o
NFP pre projekt, prípadne iného projektu Poskytovatel'a v tejto spojitosti.

článok 8
Platnosť a účinnosťZmluvy

1.

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú

2'

Zmluva

je platná dňom jej

uzavretia

a účinnádňom

nasledujúcĺmpo uverejnení Zmluvy podl'a

osobitného predpisu.

3.

Táto Zmluva sa povinne zverejňuje v zmysle 5 47a občianskeho zákonníka a podlä $ 5a zákona č'
2Lt/2ooo Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany
súhlasĺaso zverejnením Zmluvy na webovom sídle (internetovej stránke) Používatel'a' DEUS môže
taktieŽ zverejniť Zmluvu podlä osobitného predpisu.

4.

Zmluva môže byť ukončená

4.1. výpovedbu ktorejkolVek Zmluvnej strany bez udania dôvodu podanou najskôr 12 mesiacov po

podpise tejto Zmluvy s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začínaplynúťprvým dňom
mesiaca nasledujúceho po doručenípísomnej výpovede druhej Zmluvnej strane a uplynie
posledným dňom tretieho mesiaca,

4.2. vzájomnou dohodou Zmluvných strán podmĺenený predchádzajúcim súhlasom správnej rady
DEUS,

v zákonom stanovených prípadoch, v prípadoch stanovených v tejto
Zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach pre používanie služieb ls DcoM, ktoré tvoria
Prílohu č. 1 tejto Zmluvy,

4.3. odstúpením od Zmluvy

4.4. výpovedbu Používatel'a s jednomesačnou výpovednou dobou, ktorri je možnépodať výlučne pri
zmene príloh tejto Zmluvy.

5.

Používatel'je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak:

5.1.

si Poskytovatel'napriek upozorneniu, opakovane a hrubým spôsobom neplní svoje povinnostĺ
vyplývajúce zo Zmluvy,

5'2. Poskytovatel'stratl právne predpoklady na riadne plnenĺe Zmluvy
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Poskytovatel'môže odstúpiťod Zmluvy, ak Používatel'porušípodmienky používanĺaslužieb lS DcoM
nasledovným spôsobom:

6.L. Sprístupníautentĺfikačnéúdaje neoprávnenej osobe alebo ich zneuŽije,
6.2. Používatel'opakovane (t.j' aspoň dvakrát) poruší iné podmienky používaniaslužieb lS DCoM, ako
sú uvedené v písm. a), a to naprĺek tomu, že už bol na porušenĺe podmienok používanĺaslužĺeblS
DCOM aspoň raz písomne upozornený a napriek tomu podmĺenky používania služieb ls DC9M
porušil,

6.3. Používatel'neposkytne Poskytovatelbvi, alebo jeho dodávatelbm podl'a čl. 7 tejto Zmluvy,
požadovanú súčinnosda to ani v lehote do 7 (siedmych) dníod doručenia písomnej výzvy.
6.4. ak sĺ Používatel'nesplnĺlzáväzok vočĺZMoS, alebo ak zaniklo jeho členstvo v ZMoS.

7.

odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosťdňom doručenia písomného oznámenia o odstúpenídruhej
Zmluvnej strane.

8'

Používatel' berie na vedomie, že jeho pripojenie

k ls DCOM bude financované prostredníctvom
prostriedkov operačného programu integrovaná infraštruktúra, ktoré sú po ich poskytnutí viazané
obdobím udržatel'nostĺ. V prípade predčasného ukončenĺatejto Zmluvy počas tohto obdobia tak DEUS
bude musieť vracať finančnéprostriedky, ktoré z operačného programu vynaložil na pripojenie
Používatel'a do lS DCOM, čímmu vznĺkne škoda.

9.

prípade predčasného ukončenia tejto Zmluvy z dôvodov na strane Používatel'a podl'a
predchádzajúceho bodu môže Poskytovatel'požadovať od Používatel'a úhradu preukázatelhe

V

vynaložených nákladov na pripojenie Používatelädo lS DCoM a Používatel'má povinnosťich uhradiť, ak
si Poskytovatel' uvedený nárok uplatní.

článok 9
osobitné ustanovenia

1.

Ak bola medzi Zmluvnými stranami uzavretá Zmluva o prĺpojení k lnformačnémusystému Dátové
centrum obcí a miest a budúcej spolupráci (d'alej len ,,Zmluva miniDCoM+") upravujúca dočasné
poskytovanie obmedzeného rozsahu služieb ls DcoM (služby miniDCoM+), a táto stále platí, tak
potom:

1.1. uzatvorenie tejto Zmluvy sa považuje za splnenie povinnosti Používatel'a podl'a čl. 9 Zmluvy
miniDCOM+.

1.2' všetky a akékoĺvekprávne úkony alebo akty uskutočnené podl'a Zmluvy miniDCoM+, ktoré sú
právne významné podlä tejto Zmluvy, sú právne účinnéaj podl'a tejto Zmluvy,

1.3. Zmluva miniDCoM+ uzatvorenĺm tejto Zmluvy zaniká.

článok to
Záverečnéustanovenia
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Táto Zmluva a právne vzťahy vzniknuté na základe tejto Zmluvy sa riadia ustanoveniami zákona č.
5I3/L997 Zb. obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatnými platnýmĺ právnymi
predpismi Slovenskej republiky.

2.

Zmluvu je možnémeniť len na základe dohody oboch Zmluvných strán uzavretej písomnou formou, ak
nie je dohodnuté inak. Zmluvné strany sa dohodli, že nasledovné zmeny nevyžadujú formu písomného

dodatku k Zmluve

a

je ich možnévykonať nasledovne:

1.1' Zmeny dokumentov podl'a čl. 6 Zmluvy, ktorá sa vykoná spôsobom uvedeným v čl. 6 tejto Zmluvy,
1.2. zmena kontaktných osôb Zmluvných strán - jednostranne formou písomnéhooznámenĺa
doručenéhodruhej Zmluvnej strane s potvrdením prevzatia (doručenkou).

3.

Zmluva sa vyhotovuje v troch exemplároch, jeden rovnopĺs pre Poskytovatelä a dva rovnopisy pre
Používatel'a. Ak sa Zmluva podpisuje elektronickými prostriedkami, nevyhotovuje sa V papierovej
podobe podl'a predchádzajúcej vety.

4.

Neoddelitel'nou súčasťouZmluvy sú nasledovné prílohy:

4'1. Príloha 1: Všeobecnézmluvné podmienky pre používanieslužieb lS DCOM:
4.2. Príloha 2: Popis služieb lS DcoM,
4.3. Príloha 3: Katalóg prevádzkových služieb ls DcoM,
4.4. Príloha 4: Technická špecifikácia zarĺadenívýpočtovejtechniky a ich SW vybavenia,

4'5' Príloha 5: Preberací protokol zariadení výpočtovej techniky

a jej SW vybavenĺa (výpožičky),

4.6. Príloha 6: Protokol o migrácií údajov sÚvisiacich so službami Používatel'a,
4.7. Prĺloha 7: Protokol o ukončenízaškolenia pracovníkov Používatel'a,
4.8. Príloha 8: Protokol o poskytnutl finálnej asĺstencií Používatelbvi po spustení

do

produkčnej

prevádzky.

5.

Zmluvné Strany vyhlasujú, že ich vôl'a vyjadrená V tejto Zmluve je vážna a slobodná, a prejavy vôle
obidvoch Zmluvných strán sÚ dostatočne zrozumitel'né. Na znak súhlasu Zmluvných strán s celým
obsahom tejto Zmluvy ju obĺdve Zmluvné strany podpisujú.

Poskytovatel':

Používatel':

V Bratislave

V

Staškove

lng. Ladislav Šimčisko

lng' Katarína Lešková
výkonná riaditelka

starosta obce Staškov
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Zmluva o pripojení k informačnémusystému Dátové centrum obcí a miest
pre člena zMos
uzatvorená v zmysle 5 269 ods. 2 zákona ć' 5L3/L99t Zb. obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov (d'alej len ,,občiansky zákonník") medzi nasledujÚcimi zmluvnými stranami (d'alej len ,,Zmh.!va"|

číslozmluvy

poskytovatelä: ZLP- 00314293

číslozmluvy používatel'a

L.

Poskytovatel':

Názov:
Sídlo:
lČo:
DlČ:

DataCentrumelektronizácieúzemnejsamosprávySlovenska(DEUs)
BLUMENTAL offĺces, Námestĺe Mateja Korvína L,8IL 07 Bratĺslava
45 736 359
2O2 334 5962

Zastúpený: lng. Katarína Lešková, výkonná

e-mail:

riaditelka

obce@zdruzenĺedeus.sk

Zástupca Poskytovatelä osvedčuje právo konať za Poskytovatelä na základe plnomocenstva správnej rady
DEUS zo dňa 15.01.2021.
(d'alej len ,,Poskytovatel" alebo ,,DEIJS")
a

Používatel':

2.

Názov:

obec Staškov

Sídlo:

Ul. J. Kronera 58B, 023 53 Staškov

lČo:

00314293

Zastúpený

lng. Ladislav Šimčisko

e-mail:

starosta@staskov.sk

Zástupca Používatel'a osvedčuje právo konaťza Používatel'a na základe osvedčenia o zvoleníza
sta

rostu/primátora.

(d'alej len,,Použĺvatel")

1

I
osvedčovacia doložka
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písm. a) zákona
listinnei podoby Podl'a S 35 ods. 1
(zákon o ezákonov
a doplnení niektoých
č.
inÍormatizáciu
a
investície
rePublikY
Pre
Slovenskei

do
vznikol zaručenou konverziou z eleKronickej
osvedčujem , Že tento listinný dokument
verejnej moci a o zmene

výkonu pÔsobnosti org ánov
i.30512013 Z. z. o elektronickej Podobe
predpisov a Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády
Governmente) v znení neskorších
331/2Ol-8 7. z. o zarui,enej konverzii
h

Úda1e o

Pôvod

elektľonických dokLltllentoch

dokumelrt v

ĺ

Názov dokumentu

Dokument

Formát dokumentu

XML Datacontainer

dokumentu
Hodnota elektronického odtlačku pôvodného elektronick'ho

DXDgVTU
Funkcia pouŽitá pre výpočet elektronického odtlačku

dokLrmentov v elektron

Autoľizačné

.

sHA-256

časovúpečiatku
Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo

Autorizácia

elektronického dokumentu

Typ autorizácie

KvaliÍikovaná elektron ická peČať

StaV autorizácie

platná

Čas autorizácie

06.07.2022

t604

Čas overenia autorizácie

07.07.2022 L4:24

Miesto autorizácie

Neuvedené

Ďalšie údaje o autorizácii

osoba, ktorá autorizácitI

ldentifikátor

t

nala

DataCentrum elektronizácie územne'i
)atacentrum elektroni zácie Územnej samosp rávy Slovenska,
;amosprávy Slovenska NTRSK-45736359

Zastupovaná osoba
Mandát

Časova pećiatka pr ipo1ená k prostriedku autorizácie
Typ časovej pečiatky

Kvalifikovaná

Stav časovej pečiatky

platná

Čas vystavenia časovej pečiatky

06.072022 L6"O4

Vydavatel' časove pečiatky

SNCA4

Lľ

pečiatky

07.07.2022 L4:24

zované elektl'olrické dokulrl
Dokument

Názov dokumentu

dokul-lterltu t, listitll-l

Údaje novovzniknu

Počet listov

foľnre

3

Počet neprázdnych strán

3

Foľmát papi era novovzniklrutého dokunreĺrtu

Formát papiera A4

Formát papiera

Počet listov

3

Evidenčnéčíslozáznamu o zaručenej
konverzii

6498-220707-l

Dátum a čas vykonania zaručenei konverzie

07.07.2022L4:24

Zaručelrúkonverziu vykonal '

lČo

00314293

Názov právnickej osoby
Meno
Priezvisko

Obec Staškov Ulica JozeÍa Kronera 588, 023s:i staškov

Milka

@

cva

Funkcia alebo pracovné zaradenie
+)

Pracovník povereny obcou Staškov

spô$bom, údąe o mene.
Ak bola zaĺučená konwĺziavykonaná automatizovaným

Podpis a pečiatka

[ozsŕn "-1-"-"-Ľ]

priełisk

funkcii a o pracowom zatadení sa

newádzajŕ

00314293

