
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
< v

Sp.zn.:OcU-S-792/2016

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

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode infonnácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverej nila dňa
18.10.2016 na webovom sídle obce Poproč

r_ y

dodatok č. 1 k zmluve sp. zn.: OcÚ-S-792/2016

uzatvorený dňa 17.10.2016

účinný odo däa : 18.10. 2016

zmluvné strany

1./ Obec Poproč
v

Skolská2,04424Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským, starostom obce

a

1.1 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenka (DEUS)

Kýčerského 5, 811 05 Bratislava

Predmet dodatku č. 1:

úprava príspevku na činnosť správcu IS DCOM na roky 2017-2019

V Poproči, dnal8.10.2016 pbec POPROČ
?^LW3A'^&*?Ae°'-"°Ä;
.^skO.o^l^ ^

Eva Beriková

zamestnanec obce póverený zverejňovaní



Obecný úrcuS PoproČ
DÁTOVÉ CENTRUM-3 Dátum:
OBCÍAMIEST ^'.^d com.sk

Císio záznamu; Čislp^^T /E^/^^spisfv

D T c.
^ Priiohy: vyb%^^ft^L Ô^^\

o ái/á -8iŕ:^u /

uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonnika
v znení neskorších predpisov medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami

číslo zmluvy poskytovateľa: ZLP-2016-P545
číslo zmluvy pouzívateľa: J ^C /^oJ^

1. Poskytovater:
Názov: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Sídlo: Kýčerského 5,81105 Bratislava
IČO: 45 736 359
DIČ: 202 334 5962

w

Zastúpený: Bc. Jana Červinková, vedúci oddelenia podpory zákazníkov
e-mail: obce@zdruzeniedeus.sk
Zástupca poskytovatera osvedčuje právo konaťza Poskytovatera na základe plnomocenstva
správnej rady DEUS zo dňa 30.09.2016.
(ďalej len "Poskytovater alebo "DEUS"

2. Používatef:

Názov obce/mesta: Poproč
IČO: 00324639

^

Adresa: Obecný úrad Poproč, Školská 2
Obec/mesto: Poproč

^

PSC: 04424

Zastúpeny: ŠtefanJaklovský
Pozícia: starosta

Telefónne číslo: 055-4668171, 0907 950 728
e-mail: starosta@poproc.sk
Zástupca používateľa osvedčuje právo konaťza používatera na základe osvedčenia o zvoleníza
starostu/primátora.
(ďalejlen"Používater

Preambula

1. Požívater a Poskytovateľ uzavreli spolu Zmluvu opripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí
a miest vzmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonnfka vznení neskorších predpisov
(ďalejlen"Zmluva">.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa mení a dopfňa spôsobom uvedeným v tomto Dodatku č. 1 k Zmluve
(ďalej len "Dodatok"),

článokl
I,

*.

Zmena Zmluvy

1. Preambula bod 3 a 4 sa menia nasledovne:

3. "DEUS je záujmové združenie právnických osôb, ktorého zakladatermi a jedínými členmi sú Ministerstvo
finandíSR a Združeníe miest a obcí Slovenska (d'alej len"ZMOS"). DEUSjesprávcom IS DCOM."

o D

OataCentnim
alalrtronlzácle

MINISTERSTVO FlNANaf^^^amosprávy SIJJV&NSKE] RliPľBLllĽf



DÁTOVÉ CENTRUM-3 /

OBCI A MIEST www.dcom.sk

4. DEUS poskytuje, primárne obciam a mestám združenym v ZM05, služby IS DCOM a ďalšie plnenia podra tejto
Zmluvy vo verejnom záujme.

v

2. Článok 5 (Cena plnenia) Zmluvy sa menítak, že znie:

"ČlánokS
Príspevok na činnosťsprávcu 15 DCOM (Poskytovateľa)

1. Používater príspieva na činnosť správcu IS DCOM (Poskytovatera) prostredníctvom mimoriadneho členského
príspevku do ZMOS (ďalej len "príspevok").

2. Výška príspevku na roky 2017 až 2019 je v súlade s uznesenfm Rady ZMOS č. 135 zo dňa 14.09.2016, uznesením
Správnej rady DEUS č. 29 zo dňa 06.10.2016 avsúlade svnútornými predpismi správcu IS DCOM
(Poskytovatera) stanovená vo výške 1   na obyvatera obce Používatera ročne.

3. Príspevok je splatný do 30.04. príslušného kalendárneho roka, na ktory je príspevok určený, a to v prospech
osobitne zriadeného účtu ZMOS uvedenom v oznámení o výske príspevku Používatera.

4. Postup pri určení výšky príspevku na rok 2020 a nasledujúce roky ako aj dalšie podrobnosti k príspevku sú
/

upravene

v Prílohe č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky pre použfvanie služieb 15 DCOM, článok 16."
5. Aby nedošlo k pochybnostiam, platenie príspevku predstavuje výluČne spôsob, akým Používateľ prispieva

prostredníctvom ZMOS čiastočne na činnosť správcu IS DCOM (Poskytovateľa). Používater prostredníctvom
príspevku neposkytuje správcovi IS DCOM (Poskytovaterovi) ani ZMOS žiadne protiplnenia na základe tejto
zmluvy, nakoľko správca IS DCOM (PoskytovateO poskytuje Použfvaterovi služby 15 DCOM ako aj predmet
výpožičky bez nároku na odmenu.

3. Článok 9 (Platnosť a úcinnosť Zmluvy) bod 3, písm. c) Zmluvy sa nahrádza nasledovne: "výpoveďou
Používatera podľa čl. 6, bod 4 Zmluvy a podľa čl. 11 ods. 5, čl. 16 ods. 4.5 a čl. 16 ods. 6 Všeobecných zmluvných
podmienok".

4. Článok 9 (Platnosť a účinnosť Zmluvy) bod 5, písm. d) Zmluvy sa nahrádza nasledovne:
"ak Používateľ, ktor/je členom ZMOS neuhradil príspevok voči ZMOS podľa článku 5 tejto Zmluvy, alebo ak
zaniklo jeho členstvo v ZMOS.".

5. Ostatné časti Zmluvy zostávajú nezmenené.

.w

Článok 2
Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísu oboma zmluvnými stranami, najneskôr však
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení podľa osobitného predpísu, ak osobitný predpis takéto uverejnenie
vyžaduje.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tomto Dodatku je vážna a slobodná, a prejavy vôle obidvoch
Zmiuvných strán sú dostatočne zrozumíterné. Na znak súhlasu Zmluvných strán scelým obsahom tohto
Dodatku ho obe Zmluvné strany podpisujú.
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