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Zmluva o pripojení k Informacnému systému
Dátového centra obcí a miest

uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 zákona c. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami (dalej len "Zmluva")

císlo zmluvyposkytovatera: c. ZLP-201S-0421jOPIS

císlo zmluvypoužívatera:

1. Poskytovater:
Názov:
Sídlo:
ICO:
OIC:

Zastúpený:

OataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (OEUS)
KýcerskéhoS, 811 OSBratislava
45 736 359

202 334 5962

Ing.Adriánom Belánikom,výkonným riaditerom

Zástupca poskytovatera osvedcuje právo konat za Poskytovatera na základe plnomocenstva správnej rady OEUS
zo dna 16.07.2014.

(dalej len "Poskytovater" alebo "DEUS")

a

2. Používater:

Zástupca používatera osvedcuje právo konat za používatera na základe osvedcenia o zvolení za
starostu/primátora.

(dalej len "Používater")
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Názov obce/mesta NižnýKrucov Kódobce/mesta I 528927

Ulica Obecný úrad NižnýKrucov Císlo 148

PSC 093 01 Obec/mesto NižnýKrucov

ICO 00332615 OIC 2020630260

Zastúpený Mgr. VladimíraHermanovská starostka

Telefónne císlo ros7-4422002,0918 461 966 I e-mail I niznykrucov@gmail.com
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Preambula

1. DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (dalej len "DEUS"), ako prijímater
prostriedkov z Operacného programu Informatizácía spolocnosti realizuje v súlade so Zmluvou
o poskytnutí nenávratného financného príspevku císlo Z2111022001301 (dalej len "Zmluva o NFP")projekt
Dátové centrum obcí a miest (dalej len "DCOM"alebo "projekt").

2. Informacný systém Dátového centra obcí a miest (dalej len "IS DCOM")je výstupom projektu, pricom
jeho vytvorenie je hradené zo zdrojov Európskej únie - Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo
zdrojov štátneho rozpoctu. IS DCOM a s ním súvisiace služby sú poskytované obciam a mestám
bezodplatne.

3. Prostredníctvom zapojenia sa do projektu si Používater splní legislatívnu povinnost vyplývajúcuzo zákona
c. 305/2013 Z. z. o e-Governmente, umožnit elektronickú komunikáciu obecného úradu s obcanmi do r.
2016.

4. Používater je povinnou osobou podra §3 zákona c. 275/2006 Z. z. o informacných systémoch verejnej
správy v znení neskorších predpisov (dalej ako "Zákon o ISVS"),ktorá prevádzkuje vlastný informacný
systém verejnej správy (dalej ako "ISVS").

S. Používater je podra §3 ods. S zákona o ISVSoprávnený poverit právnickú osobu prevádzkovaním svojho
informacného systému.

6. Túto Zmluvuzmluvné strany uzatvárajú v záujme vytvorenia podmienok pre realizáciu a pilotné testovanie
IS DCOM,pricom obe zmluvné strany touto zmluvou deklarujú svoju vôlu spolupracovat v súlade so
Zmluvou o NFP,spôsobom a v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve.

Clánok 1
Úvodné ustanovenia

1. Touto Zmluvou sa vymedzujú vztahy medzi Používaterom a Poskytovaterom pre potreby úspešnej
implementácie projektu.

Clánok 2

Predmet Zmluvy

1. Za podmienokuvedenýchvtejto Zmluvesa DEUSzaväzujeposkytovatv rámci implementácieprojektu
PoužívaterovinasledovnéslužbyISDCOM:

A. Komunikacné služby
a. Verejný webový portállS DCOM
b. Intranetový portál obce
c. E-mailovéslužby
d. Podporné procesy:

- služby CaliCentra
- služby Service Desk-u

B. Informacné služby
a. Modul eDemokracia
b. Modul ePodaterna ISDCOM

c. Modul Informovanie a poradenstvo
d. Modul Licencovanieapovorovanie
e. Modul Notifikáciea stažnosti
f. Modul Podanie
g. Modul Knowledgebase
h. Modul eLearning
i. IntegrácianaÚPVS
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C. Elektronické služby (eSlužby)samosprávy
a. Modul Dane a poplatky
b. Modul Evidencie

c. Modul Majetok a prenajíma nie
d. Modul Obstarávanie

e. Modul Platby
f. Modul Sociálne služby
g. Integrácia na referencné registre a dalšie ISVS

2. Služby podla bodu 1 tohto clánku budú postupne sprístupnované Používatelovi v rámci realizácie
projektu.

3. Službypodla bodu 1 tohto clánkusú bližšiešpecifikovanév Prílohec.2 - Špecifikáciaap/ikacnýchmodulov
ISDCOM.

4. DEUS sa zaväzuje Používatelovi poskytovat prevádzkové a dalšie služby špecifikované v dokumente
Katalóg prevádzkových služieb ISDCOM, ktorý tvorí Prílohu c. 3 tejto Zmluvy.

5. DEUS sa takisto zaväzuje prenechat Používatelovi do výpožicky výpoctovú techniku - hardvérové
a softvérové vybavenie, ktoré bude umiestnené v priestoroch Používatela a ktorého špecifikácia sa
nachádza v Prílohe c. 4 - Technická špecifikácia zariadení výpoctovej techniky a ich SW vybavenia tejto
Zmluvy a v Prílohe c. 5 - Preberací protokol.

6. DEUSudeluje Používatelovi nevýhradné právo bezodplatne využívat služby IS DCOM v rámci rozhrania IS
DCOM a predmetu cinnosti Používatela po dobu platnosti Zmluvy. Pre zamedzenie pochybností,
predchádzajúca veta sa nevztahuje na žiaden štandardný softvér alebo softvér tretích strán.

7. Používatel sa zaväzuje využívat služby a užívat predmet výpožicky podla tejto Zmluvy v súlade s touto
Zmluvou a s jej prílohami a poskytovat Poskytovatelovi potrebnú súcinnost. Používatel sa zaväzuje
v prípade potreby na základe požiadavky Poskytovatela bezodkladne mu poskytnút osobitné písomné
plnomocenstvo s rozsahom potrebným pre splnenie úcelu tejto zmluvy.

Clánok 3

Miesto, cas a cena plnenia

1. Všetky služby podla tejto Zmluvy budú poskytované prostredníctvom vybudovaného Dátového centra obcí
a miest. IS DCOM je prevádzkovaný v DCOM a dostupný prostredníctvom prístupovej infraštruktúry
DCOM.

2. DEUSsa zaväzuje poskytovat služby podla tejto Zmluvy a vypožicat Používatelovi predmet výpožicky podla
tejto Zmluvy bezodplatne.

3. Prevádzkový poriadok, detailný rozsah a funkcnost modulov IS DCOM a iné dokumenty technického
charakteru budú prístupné na webstránke www.dcom.sk a sú pre Používatela záväzné. DEUSsi vyhradzuje
právo jednostrannej zmeny a doplnenia týchto dokumentov. Používatel bude informovaný o zmenách
vyššie uvedených dokumentov prostredníctvom emailovej notifikácie. Používatel je povinný sa oboznámit
s týmito zmenami a riadit sa pravidlami tam uvedenými.

4. Miestom plnenia Zmluvy je sídlo Používatela a jeho pracoviská, prípadne iné miesto v rámci Slovenskej
republiky urcené DEUS-om.

DEUS~~
DataCentrum

. elektronizácie
I územnej samosprávy

Slovenska

,
MINI.sT1:.R~"TVOflNANCd
SU)VF..,...SKFJ RF.PUBUKY

3z6



TVORíMEVEDOMOSTNÚSPOlOtNOST

MJNISTERSTVO FlNANCI1

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OPISje spolurinancovaný z ERDF

Clánok 4

Platnost a úcinnost Zmluvy

1. TátoZmluva sa uzatvára na dobu urcitú, a to do 30. septembra 2015.
2. Zmluvaje úcinnáa platná dnom podpísania oboma zmluvnými stranami.
3. Zmluva pred uplynutím doby, na ktorú sa uzatvára, môže byt ukoncená:

a) vzájomnou dohodou Zmluvných strán,
b) odstúpením od Zmluvy v zákonom stanovených prípadoch a v prípadoch stanovených v tejto Zmluve

a vo Všeobecných zmluvných podmienkach pre používanie služieb ISDCOM, ktoré tvoria Prílohu C.1
tejto Zmluvy,

c) výpovedou ktorejkolvek zmluvnej strany bez udania dôvodu s trojmesacnou výpovednou lehotou,

ktorá zacína plynút prvým dnom mesiaca nasledujúceho po dorucení písomnej výpovede druhej
zmluvnej strane.

4. Používatel je povinný ku dnu ukoncenia Zmluvy vrátit Poskytovatelovi všetky zariadenia, ktoré boli
predmetom výpožicky vo funkcnom stave a odpovedajúcemu bežnému opotrebeniu v prípade, ak sa
Zmluvnéstrany nedohodnú inak. V prípade, že Používatel pri ukoncení zmluvys Poskytovatelom požiada
o kópiu svojich dát, je Poskytovatel povinný mu tieto dáta poskytnút.

S. V prípade,ak Používatel nevráti DEUS-upredmet výpožickyani do 5-tich pracovných dní od vzniku tejto
povinnosti, DEUSje oprávnený žiadat od Používatela ako náhradu zostatkovú cenu obstarávacej hodnoty
hardvéru a obslužného softvéru, ktorú stanoví DEUS na základe ich obstarávacej ceny uvedenej
v dodávatelských faktúrach.

Clánok 5
Súcinnost

1. Úcelom súcinnosti zmluvných strán je, na základe prejavenej vôle oboch zmluvných strán, vytvárat
technickým a personálnym zabezpecením podmienky pre úspešnú realizáciu projektu, ako aj pre rýchle a
úspešné nasadenie a spustenie ISDCOMv podmienkach obce, t. j. Používatela.

2. Používatel sprístupní pracovníkom Poskytovatela, resp. jeho zmluvným partnerom najmä:
a) pocítace Používatela pre potreby migrácie informacných systémov a súvisiacichúdajov,
b) prevádzkové priestory Používatela pre potreby inštalácie a prípadných servisných zásahov

PC/notebookov a multifunkcných tlaciarní.
3. Používatel sa zaväzuje, že poskytne všetku nevyhnutnú súcinnost pre úspešné:

a) nainštalovanie a zapojenie pocítacov a multifunkcných tlaciarní,
b) premigrovanie údajov potrebných pre plnohodnotnú prevádzku ISDCOM,
c) spustenie ISDCOM do prevádzky na koncových zariadeniach vypožicanýchzo strany DEUS.

4. Používatel sa tiež zaväzuje poskytnút súcinnost pri nasledovných fázach migrácie dát Používatela:
a) migrácia informacných systémov a súvisiacich údajov z pôvodných pocítacov Používatela na nové

pocítace, zapožicané zo strany DEUS,
b) migrácia údajov do modulu eSlužieb ISDCOM,
c) migrácia údajov do cloudového Informacného systému obce.

5. Jedným z meratelných ukazovatelov projektu DCOMje zabezpecit, aby v r. 2020 bolo realizovaných
384 000 elektronických podaní, co predstavuje predpokladaný objem 20 percent zo všetkých podaní
obcanov. Tento ciel bude možné naplnit len vtedy, pokial bude projekt realizovaný na základe vzájomnej
spolupráce a dôvery, obojstrannej súcinnosti a aktívneho prístupu predstavitelov Používatela vo veci
realizácie projektu. Ocakáva sa preto, že predstavitelia Používatela, t. j. obce, budú pozitívne motivovat
svojich obcanov, aby aktívne využívalielektronické služby poskytované ISDCOMa budú im pre to vytvárat
vhodné podmienky.
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Clánok6

Odstúpenieod Zmluvy

1. Používatel je oprávnený odstúpit od Zmluvyv prípade, ak:
a) si DEUSnapriekupozorneniu,opakovanea hrubýmspôsobomneplnísvojepovinnostivyplývajúce

zo Zmluvy,
b) DEUSstratí právnepredpokladyna riadneplnenieZmluvy.

2. DEUSmôžeodstúpit od Zmluvyv prípadeskonceniaalebo zánikuZmluvyo NFP,a to bez ohladuna právny
titul skoncenia alebo zániku Zmluvyo NFP.

3. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda úcinnost dnom dorucenia písomného oznámenia o odstúpení druhej
Zmluvnej strane. Odstúpenie od Zmluvyako aj jeho právne úcinkysa riadia ustanoveniami § 344 zákona c.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Clánok7

Povereniespracúvanímosobnýchúdajov

1. Používatel je v zmysle ust. § 4 ods. 2 písm. b) zákona c. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (dalej len "zákon
o ochrane osobných údajov") na úcely tohto clánku ZmluvyPrevádzkovatelom.

2. DEUSje v zmysle ust. § 4 ods. 2 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na úcely tohto clánku Zmluvy
Sprostredkovatelom.

3. Prevádzkovatel týmto v zmysle § 8 zákona o ochrane osobných údajov poveruje Sprostredkovatela
spracúvaním osobných údajov v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto Zmluve a v súlade so
zákonom o ochrane osobných údajov.

4. Sprostredkovatel je v mene Prevádzkovatela oprávnený zacat so spracúvaním osobných údajov odo dna,
kedy táto zmluva nadobudne úcinnost.

5. Sprostredkovatel v mene Prevádzkovatela spracúva osobné údaje za úcelom poskytovania elektronických
služieb samosprávy (eSlužbysamosprávy) s cielom zníženia administratívnej zátaže obcanov, podnikatelov
a samospráva umožnenia obciam poskytovat elektronické služby prostredníctvom integrácie na riešenie
eGovernmentu SR, ako centrálne rozhranie k základným registrom pre obce a mestá s vlastnými
informacnými systémami.

6. Názovinformacnéhosystémuje "InformacnýsystémDátovéhocentra obcía miest(ISDCOM)".
7. Osobné údaje budú spracúvané v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa

prechodného pobytu, telefónne císlo, emailová adresa, dátum narodenia, miesto narodenia, štátna
príslušnost, dosiahnuté vzdelanie, druh a císlo dokladu totožnosti, podpis, císlo bankového úctu fyzickej
osoby, pracovné zaradenie.

8. Okruhom dotknutých osôb sú fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt v katastrálnom území
Prevádzkovatela, a / alebo osoby, voci ktorým prevádzkovatel plní funkcie v zmysle ust. zákona 369/1990
Zb. v znení neskorších právnych predpisova iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

9. Podmienky spracúvania a zoznam operácií s nimi: získavanie, zhromaždovanie, šírenie, zaznamenávanie,
usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhladávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie,
premiestnovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia.

10. Prevádzkovatel týmto vyhlasuje, že pri výbere Sprostredkovatela postupoval podla ust. § 8 ods. 2 prvej
vety-zákona o ochrane osobných údajov.

11. Prevádzkovatel týmto dáva súhlas, aby Sprostredkovatel spracúva Iosobné údaje aj subdodávatelsky.
12. Toto poverenie spracúvaním osobných údajov sa uzatvára na dobu, pocas ktorej je platná táto Zmluva.
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Clánok8
Záverecné ustanovenia

1. Táto Zmluva a vztahy vzniknuté na základe tejto Zmluvy sa riadia ustanoveniami zákona c. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisova ostatnými platnými právnymi predpismi Slovenskej
republiky.

2. Zmluvu je možné menit 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 možné vykonat nasledovne:
a) zmena rozsahu poskytovaných služieb - formou novej písomnej špecifikácie rozsahu poskytovaných

služieb ISDCOM, ktorá savykoná spôsobom uvedeným v cl. 3 bod 3 tejto Zmluvy,
b) zmena kontaktných osôb zmluvných strán - jednostranne formou písomného oznámenia doruceného

druhej Zmluvnej strane s potvrdením prevzatia (dorucenkou).
3. Zmluva savyhotovuje v štyroch exemplároch, po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.
4. Neoddeliternou súcastou Zmluvy sú nasledovné prílohy:

a) Príloha C.1- Všeobecné zmluvné podmienky pre používanie služieb ISDCOM
b) Príloha C.2 - Špecifikácia aplikacných modulov ISDCOM
c) Príloha C.3 - Katalóg služieb ISDCOM
d) Príloha C.4 - Technická špecifikácia zariadení výpoctovej techniky a ich SW vybavenia
e) Príloha C.5 - Preberací protokol
f) Príloha C.6 - Dotazník vyplnený elektronicky na web stránke www.zdruzeniedeus.sk

5. DEUSsi vyhradzuje právo zmenit obsah Prílohy C.1 až 4 tejto Zmluvy pocas jej trvania. V prípade zmeny
podra predchádzajúcej vety je DEUSpovinný písomne informovat Používatera o plánovanej zmene aspon
30 dní vopred. Používater má právo vypovedat Zmluvu s jednomesacnou výpovednou dobou do zaciatku
platnosti nového znenia Prílohy C. 1 až 4 tejto Zmluvy. Výpovedná doba zacína plynút prvým dnom
mesiaca nasledujúceho po dorucení písomnej výpovede Používatera Poskytovaterovi a pocasjej trvania sú
v platnosti prílohy tejto Zmluvy v poslednom platnom a úcinnom znení dohodnutom medzi Zmluvnými
stranami. V prípade, ak PoužívaterZmluvu nevypovie v uvedenej lehote, nové znenie PrílohyC.1 až 4 tejto
Zmluvy sa pre neho stávajú záväznými.

6. Používater ako správca informacného systému verejnej správy podpisom tejto Zmluvy v zmysle ust. § 3
ods. 5 zákona o IS VS splnomocnuje Poskytovatera k prevádzkovaniu informacného systému verejnej
správy. Poskytovatertýmto udelené plnomocenstvo prijíma v plnom rozsahu.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôra vyjadrená v tejto Zmluve je vážna a slobodná, a prejavy vôle
obidvoch Zmluvných strán sú dostatocne zrozumiterné. Na znak súhlasu Zmluvných strán s celým
obsahom tejto Zmluvy ju obidve Zmluvné strany podpisujú.

JPoskytovatel: Používatel:

V Bratislave dna


