
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč

sp. zn.: OcU-I-144/2019
č.záznamu: 144/2019-001

Zápis v spis e
V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

infonnáciám a o zmene a dophiení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa
26.2.2019 na webovom sídle obce Poproč:

zmluvu, sp.zn.: 144/2019

uzatvorenú dňa 20.2.2019

účinnúod: 27.2.2019

zmluvné strany:

1./ Obec Poproc
v

Skolská 2,044 24 Poproč

zastúpená Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou, starostkou obce

a

2., IVes, organizácia pre informatíku verejnej správy

Čs.annády 20, 04118 Košice
zastúpená Ing. Stanislavom BlaŠkom, riaditeľom

Predmet zmluvy:

právo používať aktuáhie verzie aplikačného programového vybavenia - WMCONS,
WEPOS, WINIBEU, WESÍPAM, WINASU

VPoproČi, dňa 26.2.2019

Eva Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovamm

pozn.: zmluva odovzdaná spracovateľom, p. Šestákovou, na zverejnenie dňa 25.2.2019



Zmluva

o poskytovaní služieb v oblasti IKT
Č.R 15/2019

uzavretá na záktade § 269 ods-2 zákona 6.513/1991 v zneni neskoréích predpisov GObchodný zákonnfk")

Zmluvné strany

Poskytovater:

IVeS, organizácia pre informatiku verejnej' správy
Adresa: 041 18 Košice, Čs.armády20
Zastúpený: Ing. Staníslav BIasko, riadttef
Pre sfyk vo ved: Ing. Judita Havasiová, vedúca ekonomického oddelenia
Tel.; fax: 055/720 33 11; 055/720 33 99
IČO: 00162957
IČDPH SK2020762480
Bankové spa^eníe: Štátna pokladnica
čisloúčtu-ffiAN: SK57 8180 0000 0070 00174387
(tfalqako,Poskytovaten

Používatef:

Obec PoproS
Adresa: 04424PoproČ,školská2
Zastúpený: Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starostka
Pre styk vo ved:
Tel.; fáx: 055/4668171. 055/4668169
ičo: 00 324 639
Ič DPH:
Bankové spojenfe; Prima banka Slovensko, a.s.
Cístoúčtu-lBAN SK07 5600 0000 0004 04770001
(ďatej ako "PoužIvateF)

Ct.1
Predmet zmluvy

(1) Predmetom zmluvy je prävo Použivateľa použfvať aktuálne verzie aplikačného programového vybavenia
vytvoreného v organizádi IVeS (ďalej len "APVIVeS") vsúlade so Zásadami apodmienkami oprävneného
použivania SW produktov IVeS (príloha k zmluve, ďalej len "Zásady a podmienky^, konkrétne na APV;

APV IVeS Cena služby bez DPH Počest inätalácií
Konsolidäcia -WINKONS 50,00 1

Evidencia podnikateťských sub)ektov - WEPOS 20,91

Integrovaný balík ekonomíckých útoh - WtNtBEU 69,71

Personalistíka a mzdy - WINPAM 59,75 1

Administratívny systém úradu - WINASU 99,58

(2) Súčasfou predmetu plnenia zmluvy Je záväzok Poskytovatefa poskytovať Používatefovi roônú podporu na
predmetné APVIVeS vrozsahu služieb standardnej technickej podpory kAPVIVeS (ďatej len "STP") -
productsupport a^softvrare updates. vymedzených vdokumente Zásady apodnmenky. SIužby STP poskytuje
Poskytovatef Používatefovi od úännosti zmluvy po dátum obnovenia služieb STP v nasledujúcom kalendámom
roku. kedyje možné tieto služby opätovne obnoviť v súlade s ctohodnutými Zásadami a podmienkami.

(3) Po podpise zmiuvy oposkytovaní služieb ku konkrétnemu APV IVeS poskytne Poskytovatef Používatefovi
ínštalačné médium s použfvateFstou dokumentáciou v elektronickej forme.
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Cl.2

Cena služby a spôsob fakturäcie

(1) Cena služby je stanovená dohodou zmluvných strän, v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách
v znení neskorších predpisov a predstevuje spolu sumu 299,95,-   bez DPH, ktorá vychádza z aktuálneho
cenníka služieb k predmetnému APV IVeS. K cene sa pripočíta DPH podfa platných predpisov.
Vcene služby sú zahmuté všetky náklady, súvisiace s plnením predmetu zmluvy po dobu 12 mesiacov t.j,
náklady na:
a) bežnú údräbu APV v súlade s legislatívou a s ňou spojenú konzultačnú činnosf,
b) ostatné priame a režijné náklady súvisiace so zabezpečovaním služieb STP (poštovné, telefón a ďalšie

náklady, súvisiace so sprístupňovanim nových verzií APV IVeS).

(2) PoužfvateF uhradi dohodnutú čiastku podFa odseku 1 v jednej splátke resp. viacerýďi dohodnutých splátkach na
základe zálohovej fäktúry najneskôr do 14 dni odo dňa jej vystavenía. Po úhrade zálohovej faktúry vysfaví
Poskytovater Použivatefovi faktúru v zákonnej lehote.

(3) Poplatok za služby STP k APV IVeS na každý ďalšf rok sa uhrádza vo výäke aktuálnej cennikovej ceny za služby
k APV IVeS v čase ich obnovenia, ktorá je zverejnená na web stránke IVeS (.www.ives.sk").

*

01.3

Povinnosti Poskytovateľa

(1) PoskytovateF je povinný udržiavať APVIVeS funkčné vzmysle platnej iegislatívy aupravovať ho vdôsledku
legislatívnych zmien, pripomienok používateFov, ako aj zmien v oblasti informačných technológií.

(2) Prispôsobovať APVIVeS legislatívnym zmenám najneskôr ku dňu ich platnosti (za predpokladu, že boli
zverejnené aspoň 14 kalendámych dní pred ich úôínnosfou) resp. ktermínu predkladania požadovaných
výstupov z APV IVeS (pri legislatívnych zmenách väčšieho rozsahu).

(3) V rämd dohodnutej ceny vykonávať bežnú údržbu prevádzkovaného APV IVeS, t. j. odslraňovaf všetky odchýlky
APV IVeS od špecifikácie zadanej Používatefom atebo popísaných anností v pouzívatef'skej dokumentádi. Doba
na odstränenie reklamovaných chýb v APV IVeS je najviac 14 dnf od nahlásenia Použfvatetom.

(4) Posúdiť a po dohode zmluvných strán realizovať ďalšie pripomienky a požiadavky, ktoré vyplynú z prevádzky a z
praktického použfvania predmetného APV IVeS.

(5) Priebežne počas platnosti zmluvy poskytovať Používatetovi služby STP kAPVIVeS, vrätane bezplatného
sprístupňovania nových verzii používaného APV IVeS a všetky zmeny dokumentácíe s tým súvísiace
a prerokúvať s nim prfpadné pripomienky a reklamáde.

(6) Umožniť Použivatefovi registráciu na portáli IVeSKošice ("www.ives.sk") scieFom využívania služieb
paskyfovaných Poskytovatefom prostredníctvom tohto portôlu.

(7) Nadštandardné služby STP k APV IVeS (metoďcko-konzuHaäré školenia u PouživateFa, asjstencná technidtá
pomoc, konverzie,...) na základe požiadavky PoužívateFa poskytovaf za úhradu podFa platného oennlka IVeS.

(8) Poskytovať Použivatefovi telefonické konzultácie k APV IVeS ("hot-line") v pracovných dňoch v Čase od 8.00 hod.
do 16.00 hod. na telefónnom čísle 055/720 33 11 (zoznam kontaktných telefónnych člsiel je uvedený na portáli
IVeS).

Č1.4
Povinnosti PoužívateFa

(1) Použtvater je povinný predmet zmluvy prevziať a uhradiť dohodnutú cenu za poskytované služby (podľa
článku 2 ods. 1 a 2).

(2) Použivatef je povinný dodfziávaf dohodnuté Zásady a podmienky oprávneného používania SW produktov
IVeS.

Č1.5
Zámky

PoskytovateF počas platnosti zmluvy sa zaväzuje:
a) garantovať funkônosť APV IVeS po dobu pfatností zmluvy, odstraňovaf prípadné nedostatky v odovzdanom

APV IVeS,
b) po odstränení zistených chýb a otestovaní funkčnosti upraveného APV IVeS zasielať Použivatďovj nové veizie

APV IVeS, s opisom vykonaných žmien,
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c) zabezpečfť, aby sprístupnené nové verzie APV IVeS vykonávali správne vsetky funkde popísané v dokumentácii,
d) informovaf Používatera o stave dodaného APV IVeS a pripadných zistených závažných chybách.

y_

Č1.6
Platnosť, zmena, zrušenie zmluvy

(1) Zmfuva sa uzatvára na dobu neurcitú, nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmtuvnými stranami
a úännosť dňom nasledu^úcim po dni jej zverejnenia podfa platných predpisov.

(2) PoužívateT uhradenlm dohodnutej ceny ziskava od Poskytovatera právo na použlvanie APV IVeS uvedené
v článku 1 ods. 1 tejto zmluvy a využívanie služieb STP až do dátumu ich obnovy, ktorŕ Je dohodnutý ku dňu
31.01. v nasledujúcom roku.

(3) Uplynutim doby poskytovania služieb STP (spravidla po 12 mesiacoch) je možné tieto služby obnovtť na ďaläítíi
12 mesiacov. Píejavom vôle Používatefa, aby Poskytovatef pokraéoval v tfalšom poskytovani stužieb STP
kAPVIVeS bude uhradenie zátohovej faktúiy vo výške aktuálnej cennikovej ceny služby k predmetnému
APV IVeS, fctorä k dátumu obnovy služieb STP zašte Poskytovatef Používatefovi.

(4) V pripade úhrady poplatku za služby STP iba pre aktuatizovaný zoznam APV IVeS (ÔiastoČná úhrada) bude
uzavretá nová zmluva, ktorä nové skutočností zohľadní.

(5) Ak Použivateľ neuhradi zaslanú zátohovú fafctúru vtehote jq splatnosti (zvyčajne 14 dní po dátume obnovy
služŕefa STP), nasfedujúdm kafendámym dňom doide k znjäeniu platností a učtnnosti zmluvy.

(6) Kzrušeniu zmfaivy dojcte aj ptsomným oznámením Používatefa kstanovenému temnínu. Vtakomto prfpade
Použh/ateT nemá prävo na vrátenie prípadnej alikvotnej äastky oeny za poskytované služby.

(7) Poskytovatef môže v^povedať zmluvu:
a) sjednomesačnou výpovednou tehotou v prípade porušenia povínností Používatefa uvedených v bode 4.2.

tejtozmluvy,
b) so 6 mesačnou výpovednou lehotou bez uvedenia dôvodu.

ČL7
Ochrana údajov pri servisnom zásahu

(1) Ak PouíívateT vo svojteh informačných systémoch spracúva prostredních/om APVIVeS osobné údaje, je
v zmysle zákona o ochrane osobných údajov v roli tzv. prevádzkovateľa, ktofý zodpovedá za bezpečnosť
spracovávaných osobných údajov.

(2) Pre zachovanie čo najvyšsej miery bezpečnosti osobných aíných údajov PoužfTOtera PoskytovateT
uprectnostňuje pri poskytovanf služieb taký spôsob sen/isného zásahu, ktorý nevyžaduje spristupnenie osobnych
údapv ate iba anon^nízovaných údajov informačného sysfému, pokiaf to APV umožňuje.

(3) Ak PoužívateF na zistenie prípadnej dhyby vAPV alebo vspravovanej databáze spristupní osobné údaje 20
svojho informačného systému Poskytovatefovi za úôelom servisného zásahu, PoskytovateF je v roti tzv. prijemcu,
ktorý osobné údaje ďalej nespracúva.

(4) Ak je jednorazové spristupnenie údajov Používatefa na odstránenie chyfay PoskytOTOtefom nevyhnutné, polom
sa PouživateFovÍ odporúéa:

a) využiť vnútomé funkde APV IVeS na anonymizovanre oscrtinýdi ädajov,
b) ak sa sprístupňované údaje budú zasietaf elektronickou poštou alebo sa dodajú na médiu, je

vhodné ich zabezpeäf heslom a heslo oznámif príjemcovi inou cestou.

(5) Poskytovatef sa zaväzuje, Že pri senisnom zásahu vyžaduiúcom sprístupnen're Používafefom spracovávaných
osobných údajov bez ohfadu na spôsob idi sprístupnenia, bude s nimi nakladaf iba poverená oprávnená osoba
Poskytovatefa štandardizovanými postupmi definovanými v intemej bezpečnostnej ctokumentócii Poskylovatete.

(6) Poskytovatef a jeho oprävnené osoby zachovajú mlčanlivosť o osobnych a iných údajoch PoužívateFa, s ktorými
pritom pridu do styku. PoskytovateF sa zaväzuje, že nebude spracúvať Použfvaterom sprístupnené údaje na
žiadne iné účely, než ako je zisťovanie prípadnej chyby v APV alebo v evidovaných údajoch PouŽívateFa
aneposkytne ich tretej strane. Po splnení tohto účetu Poskytovatef odsträni vSetky sprístupnené údaj'e
Použfvatera zo zaslaných nosičov a technrckých zariadeni PoskytovateFa.
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01.
Vseobecné a záverečné ustanovenia

(1) Neoddelfternou súčasťou tejto zmluvyje pnloha - Zásady a podmienky oprávneného používania SW produktov
IVeS.

(2) Zmeny, doplnky ktejto zmluve, okrem prípadov uvedených včlánku6 ods.5, musia byť vyhotovené pisomne
a podpísané oboma zmluvnými síranami.

(3) Táto zmluva sa povínne zverejňuje vsútade so zákonom Č. 546/2010 2.z" ktorým sa dopfňa zákon
Č. 40/1964 2b, Obäansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopiňajú niektoré zákony.

(4) Zmluvné strany súhlasia so zverejnenim tejto zmluvy v plnom rozsahu.

(5) Zmluvné strany sa dohodli, že na tíito zmluvu sa vprípadoch, ktoré nerieši, vplnom rozsahu vzťahuje
Obchodný zákonník.

(6) Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako novú formuláciu pôvodnej zmluvy o dielo č. R_41/2011, (ďalej len
"pôvodná zmluva-) doplnenú o Čl. 7 Ochrana údajov pri servisnom zásahu. zohradftujúci nafmä zmeny v oblasti
ochrany osobných údajov. Podpisom tejto zmluvy sa ruší pôvodná zmluva.

(7) Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom obdrží každá zmluvná strana.
2.Q-Q?.. 2pľ\v V Košiciach, dňa 11.02.2019

/

^ť'>/ .u ^^v . I 1T1

tó^Ing. Iveta Komorová Hi Ing. Stanislav BlaSko^.

starostka obce riadŕteHVeS

f

wr^

.m. A-.-A-AI*vFf^-V.--- t^- (rt^- '...nf-.~^"

Obecny vraá Popt-oČ
I" ,^fF. .fr. 1í

Líánim, Zŕ-2 2^i1

uVWPfTT

Čisio spísu:^

Čisio záznamu: ?-^7^^/W
\^^VybcsvufS.'-

fiz VĽ- ^on^fríloky: H


