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ZMLUVA o PosKYToVANí sLUŽlEB DIGITÁLNEJ KANGELÁRIE lls Mls PRE
REGlSTRATÚRU

fhYhY
1.

1.1.

ZMLUVNÉ STRANY

Poskytovatel

obchodné meno
Sídlo

lČo
DlČ
Zapísaná

bankové spojenie
lBAN
sWlFT
v zastúpení

Užívatel'

názov
sídlo
lČo
DlČ
bankové spojenie
lBAN
SWlFT
v zastúpení

1.2.

SWAN, a.s.
Borská 6
B41 04 Bratislava
47258314
2120112522
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l

oddiel: Sa, vložka: 6198/B
Tatra Banka, a.s.
SK21 1100 0000 002620726338
TATRSKBX
lng. Miroslav Strečanský, generálny riaditel'

( d'alej len,,Poskytovatel"' )

Obec Gáň
Obecný úrad, Hlavná 27,925 31 Gáň
00305944
2021153552
VÚB, a.s.
SK70 0200 0000 0000 20726132
SUBAsKBX
Mgr. Denisa lvančíková, starostka

( d'alej len ,,Užívate!"' )

1,3. Poskytovatel' a Užívatel' uzatvárajú medzi sebou v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 zák. č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník vplatnom znení túto zmluvu oposkytovaní služieb
Digitálnej kancelárie llS MlS pre registratúru ( d'alej len "Zmluva" ).

PREDMET ZMLUVY

Na základe Zmluvy sa Poskytovatel' zavázuje poskytovat' Užívatel'ovi služby Digitálnej
kancelárie lls MlS pre registratúru ( d'alej len ,,Služby" ) bližšie špecifikované v článku 3
Zmluvy, a to v rozsahu, spósobom aza podmienok d'alejdohodnutých Zmluvou.
Na základe Zmluvy sa Užívatel' zavázuje Služby riadne užívat' a platit' za ne Poskytovatel'ovi
odplatu vo výške, spósobom a za podmienok d'alej dohodnutých Zmluvou,

špeclrtxÁcn sLuž!EB

Služby sú poskytované prostredníctvom systému llS MlS (lntegrovaný informačný systém
MlS), ktorý je umiestnený v Dátovom centre ,,Perpetuus" v Devínskej Novej Vsi v Bratislave,
a to formou prístupu cez webové rozhranie prostredníctvom prístupového mena a hesla.
Systém llS MlS zabezpečuje komplexnú podporu riešenia činností informačného systému pre
automatizovaný systém správy registratúry na evidenciu, vybavovanie, obeh, označovanie,
vyrad'ovanie a uschovávanie dokumentov (registratúrne záznamy a spisy) organizácie, pri
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3,4.

3.3.

3,5.

3.6.

5.4.

5.5.
5.6.

reŠPektovaní platných legislatívnych noriem - zákona NR SR ó.3g5l2}o2Z.z. o archívoch a
registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MV SR č. 628t2Oo2 Z.z.
SYstém lls MlS formou Služieb poskytuje nástroje, ktoré pokrývajú aj činnosti vrátane
tlaČových výstupov, zostáv a d'alších procesných spiacovaní. Balík-rie8eniá obsahuje moduly
podl'a rozpisu v prílohe č.1 zmluvy. užívatel' touto zmluvou získa simultánny prístup
k Službám v rozsahu uvedenom v bode 5.3 Zmluvy,
PodrobnejŠia špecifikécia Služieb tvorí prílohu č. 1 Zmluvy. Touto zmluvou sa poskytovatel,
zavázuje odovzdat'Služby v rozsahu pod|'a bodu 5.3.1 Zmluvy so špecifikáciou podl'a bodov
Ó.1 a Č.2 Prílohy Č.1 (d'alej aj ako "Služby-A") a/alebo Služby v rozsahu podl'a bodu 5.3 2
Zmluvy so špecifikáciou podl'a bodu č.3 prílohy č.1 (d'alejaj ako "Služby-B'').
UŽÍvatel' má možnost'vytvárat'vlastné kópie databázy syŠtému lls N/ÍlS uloženej v Dátovom
centre Podl'a bodu 3.'l na vlastné médiá. Ako zdroj dát pre vytvorenie vlastnej kópie bude
poskytnutá posledná nočná zálohadatabázy systému llS MlS.
Pri ukonČení zmluvy sa Poskytovatel' zavázuje, že na požiadanie Užívatel'a mu poskytne
Údaje zdatabázy systému lls MlS vyexportované vo formáte XML. údaje zakryptované
sYstémom bez aplikovania hesiel užívatel'ov budú vyexportované ako dekrýptou"né. úd"lu
zakrYPtované systémom s aplikovaním hesiel užívatel'ov budú vyeiportované ako
dekrYPtované iba za podmienky, že pred vykonaním exportu Užívaiel' zabezpečí ich
dekrYPtovanie PouŽÍtím platných hesiel užívatel'ov v štandardnom prostredísystému ll'S MlS,

4. oDoVzDANlE sLUŽlEB

4.1. SluŽbY sa Poskytovatel'zavázuje odovzdat', t.j. umožnit'Užívatel'ovi prístup do systému llS
MlS na základe preberacieho protokolu potvrdeného oboma zmluvnýmistranami.4-2. UŽÍvatel' sazavázuje Služby prevziat'a poskytnút'Poskytovatel'ovi pótrebnú súčinnost,.

4 3 služby sa považujú za odovzdané dňom podpisu prebeiacieho proiokolu.4.4. Pri odovzdávaní Služieb Poskytovatel' zároveň Užívatel'ovi odovzdá aj prístupové mená
a heslá.

5. CENA A PLAToBNÉ poolvlleNxy

5.1. VýŠka cenY bola vzmYsle zákona č. 18/1996 Z.z, o cenách, vplatnom znení, stanovená
vzájomnou dohodou zmluvných strán.

5.2. Cena za zriadenie prostredia pre Služby-A v Dátovom centre je 50,- EUR bez DpH a fakturuje
sa jednorazovo spolu s prvou platbou podl'a bodu 5.4Zmluvy,5.3. Cena za Služby je nasledovná:
5.3.1. Cena za SlužbY-A predstavuje sumu 50,- EUR bez DPH mesačne za 2 simultánne

PrístuPY. UŽÍvatel' si mÓže kedykol'vek doobjednat' d'alšie prístupy. Cena za každý
d'alší simultánny prístup je 25,- EUR bez DPH.

5,3.2. Cena za SluŽby-B predstavuje sumu 20,- EUR bez DPH mesačne na každú aj
započatú štvoricu simultánnych prístupov podl'a bodu 5.3.1 Zmluvy.

PoskYtovatel' je oprávnený vystavit' faktúru na pravidelné mesačné poplatky za Služby
k Prvému dňu mesiaca, v ktorom sa Služby poskytujú. V prípade, že dátum odovzdania
SluŽieb Podl'a bodu 4.1 Zmluvy nastane v priebehu kaiendáineho mesiaca, potom alikvotná
Čast' cenY SluŽieb zodpovedajúca počtu dní poskytovania Služieb v prvom mesiaci bude
dofakturovaná vo faktúre k prvému dňu v najbližšom nasledujúcom mesiaci.
Faktúra je splatná do ,l4 dníodo dňa jej doručenia Užívate|oúi.
UŽÍvatel' je povinný uhrádzat'mesačné poplatky za Služby prevodom alebo vkladom výhradne
na bankový účet Poskytovatel'a.

5,7, PoskYtovatel'om vystavená faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v
zmysle príslušných právnych predpisov.

5.B. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa Užívatel' dostane do omeškania s platbou Ceny, je
Povinný uhradit'Poskytovatel'ovi úroky zomeškania vo výške o,02oÁ zdlžnej sumy za xáizáv
začatý deň omeškania.

6. DoBA TRVANIA ZMLUVY

6.1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.6.2. Platnost'Zmluvy je možné ukončit':
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6.2.1 po vzájomnej dohode uzavretej v písomnej forme,
6.2.2 písomným odstúpením od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou z dóvodu

podstatného porušenia zmluvných podmienok druhou zmluvnou stranou, avšak až po
predchádzajúcom písomnom upozornení druhej zmluvnej strany na porušovanie
zmluvných podmienok s poskytnutím 30 dňovej lehoty na vykonanie nápravy a druhá
zmluvná strana nápravu v tejto lehote nevykonala,

6.2.3 písomnou výpoved'ou ktoroukol'vek zmluvnou stranou. Výpovedná lehota je 3 (tri)
mesiace a zaóína plynút' prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
bola výpoved' doručená druhej zmluvnej strane.

7. PRÁVAA PoVlNNosTlZMLUVNÝCH STRÁN

7.1, Užívatel'nezískava žiadne práva k zariadeniam alebo softwaru (s výnimkou uvedenou
v článku 9. Zmluvy) patriacemu Poskytovatel'ovi alebo akejkol'vek tretej strane, ktorej
zariadenie móže Poskytovatel' používat' pri poskytovaní Služieb.

7.2. Poskytovatel' sa zavázuje systém lls MlS aktualizovat' tak, aby bol vsúlade s platnými
právnymi predpismiSR.

7.3. Poskytovatel' garantuje nepretržité poskytovanie Služieb.
7.4. Poskytovatel' sa zavázuje oznámit' Užívatel'ovi plánovaný výpadok Služieb bez zbytočného

odkladu najmenej však 24 hodín vopred.
7.5. Poskytovatel' nenesie zodpovednost' za prerušenie poskytovania Služieb Užívatel'ovi

v prípade, že si Užívatel' poruchu spósobil sám, v prípade zásahu tretích osób či vyššej moci
(povodeň, požiar, vietor, vojna, zemetrasenie a pod.) alebo v prípade poruchy na zariadení
tretích dodávatel'ov (hlavne rozsiahly a dlhodobý výpadok dodávky elektriny,
telekomunikačného spojenia atd'.), pokial'týmto skutočnostiam preukázatel'ne nebolo možné
zabránit' alebo neboli spósobené nedbalost'ou Poskytovatel'a alebo boli spósobené
neodvrátitel'nou udalost'ou nemajúcou póvod v prevádzke Služby.

7.6. Poskytovatel' sa zavázuje odstránit' poruchy Služieb, ktoré neboli spósobené Užívatel'om
alebo osobou, ktorej Užívatel' dal oprávnenia. Odstraňovanie porúch Služieb bude
Poskytovatel' vykonávat' v riadnej pracovnej dobe na základe výzvy Užlvatel'a. Poskytovatel'
sa zavázuje s odstraňovaním poruchy Služieb začat' bez zbytočného odkladu od doručenia
výzvy Užívatel'a a to bud':

7.6.1 formou vzdialeného hot-line servisu cez lnternet (on-line), telefón, fax, e-mail a|ebo
7.6.2 formou výjazdového servisu na mieste.

7.7, Pre potreby tejto Zmluvy sa za riadnu pracovnú dobu považuje pracovný deň v čase od 8.00
do 16.00 hod. Vodóvodnených prípadoch zmluvné strany po vzájomnej dohode móžu
stanovit'iné termíny riadnej pracovnej doby.

7.8. Poskytovatel'sa zavázuje obnovit'dostupnost'Služieb do 16 hodín pracovného času po
zaregistrovaní výpad ku.

7.9. Porušenie dostupnosti nenastáva ak Poskytovatel'včas oznámil výpadok.
7.10. Na účely nahlásenia výpadku a porúch Služieb platia kontaktné telefónne čísla a adresy

Poskytovatel'a nasledovne:

7.10.1 telefón:
7.10.2 fax:
7,10.3 e-mail:
7.10.4 adresa:

+421 2 35 000 999; +!21 908 706 819
+421 2 35 000 919
helpdesk@swan.sk
Švábska 4, 080 0í Prešov

7.11. Pokial'Poskytovatel'odstraňuje poruchu, ktorú si Užívatel'spósobil svojim konaním, je takýto
zásah spoplatnený podl'a aktuálneho cenníka.

7.12. Poskytovatel' sa zavázuje pre Užívatel'a uskutočnit'školenie v rozsahu jeden deň pre základné
zvládnutie práce so systémom llS MlS, a následne poskytovat' trvalú metodickú podporu
a osobitnú servisnú podporu. Uvedené činnosti zabezpečl priamo producent systému llS MlS.

7 .13. Poskytovatel' je oprávnený:

7.13.1 uskutočnit' krátkodobé prerušenie v poskytovaní Služieb na nevyhnutne dlhú dobu za
účelom údržby a prípadných opráv svojich zariadení,
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7,13.2 Pozastavit' alebo obmedzit' poskytovanie Služieb bez predchádzajúceho upozornenia
UŽÍvatel'a, pokial' je poskytovanie Služieb znemožnené alebo obmedzené objektívne
neodvrátitel'nou udalost'ou, ktorú nemohol predvídat' alebo jej zabránit'(hlavne vyššia
moc a Podobné okolnosti vylučujúce zodpovednost'v zmysle obchodného zákonníka),

7.13.3 doČasne prerušit' či obmedzit' poskytovanie Služieb v nevyhnutnom rozsahu bez
Predchádzajúceho upozornenia Užívatel'a, ak sú Služby využívané v rozpore so
Zmluvou alebo ak dochádza k ohrozeniu funkcie systému llS Mls.

7,14. Poskytovatel' nezodpovedá za škody alebo ušlý zisk, ktorý vznikol používaním Služieb,
PoskYtovatel' nezodpovedá za obsah informácií prenášaných Užívatel'om ako ani za
využívanie služieb užívatel'om v rozpore s platnými právnymi predpismisR.

7.15. UŽÍvatel' je povinný Služby užívat' len spósobom, ktorý je v súlade so Zmluvou a s prípadnými
pokynm i Poskytovatel'a.

7.16. Užívatel' nesmie prevádzkovat' v rámci Služieb obsah, ktorý je v rozpore:

7.16.1 s právnym poriadkom Slovenskej republiky
7.16.2 s normami príslušných orgánov Európskej únie, Európskych spoločenstiev,

EuróPskeho hospodárskeho spoločenstva, pokial' sa na záklatde prístupu Slovenskej
rePubliky k Európskej únii priamo aplikujú tiež na teritórium Slovenskej republiky,

7.16,3 s medzinárodnou Zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktoiá bola
Publikovaná v Zbierke zákonov alebo v Zbierke medzinárodných zmlúv,

7.16.4 s dobrými mravmi
7.16.5 so zásadami poctivého obchodného styku
7,16.6 so zvyklost'amialebo s rozhodnutím súdu alebo právnymiobyčajmi.

7.17. UŽÍvatel'nesie zodpovednost'za obsah ukladaný vsystéme |lS MlS a je v primeranom
rozsahu nositel'om alebo vykonávatel'om autorských práv k svojim dátam.

7.18, UŽÍvatel' sa zavázuje písomne oznámit' Poskytovatel'ovi všetky zmeny svojich identifikačných,
fakturačných a kontaktných údajov poskytnutých pri podpise Zmluvý oo io dní od ot<amitru,
ked' zmena nastala. V prípade nesplnenia tejto povinnosti nesie U2ívatel' zodpovednost' za
vzniknutú škodu.

7.19, Zmluvné strany prehlasujú, že si navzájom poskytnú potrebnú súčinnost' pre plnenie predmetu
Zmluvy.

8. oCHRANA oÓvenruÝcH lNFoRMÁclíA osoBNÝcH Úon.lov

8,1. KaŽdá zo zmluvných strán je povinná udržiavat'v tajnosti voči tretím stranám údaje, ktoré sa
dozvedela v rámci Zmluvy (napr. dátové médiá, záznamy, dokumenty, výsledky meraní,
vzorkY a akýkol'vek druh informácií získaných ústnou alebo písomnou formou). Pre účely tohto
ustanovenia nie sú zamestnanci, iní spolupracovníci a poradcovia ktorejkol'vek zo zmlúvných
strán, ktorí Používajú informácie určené pre činnosti súvisiace s plneňím predmetu Zmluvy
PovaŽovaní za tretiu stranu. Každá zo zmluvných strán sa zavázuje pokial' ešte podobné
zmluvné ustanovenia neexistujú, svojich zamestnancov ich spolupiacovníkov a poradcov,
rovnako ako ovládajúce a ovládané spoločnosti zaviazat' k zachovávaniu diskrétnosti tak, ako
je stanovené príslušnými ustanoveniami Zmluvy.

8.2. Povinnost' zachovávat' diskrétnost' neplatí, pokial' príslušné informácie boli v okamihu ich
oznámenia druhej strane:

8,2.1 už verejne známe,
8.2-2 známe oslovenej zmluvnej strane alebo boli tejto zmluvnej strane neskór oznámené

tret'ou stra nou bez a kéhoko l'v ek záv ázku d is krétnosti,
8.2.3 s ohl'adom_na zákonné požiadavky ich musí oslovená zmluvná strana zverejnit'. V

takomto prípade je oslovená zmluvná strana pred zverejnením takýchto dóvárných
informácií povinná bez zbytočného odkladu informovat' druhú stranu o svÓlei
povinnosti a dohodnút'sa na d'alšom postupe,

8.2.4 oslovenou stranou získané alebo budú nezávisle získané touto zmluvnou stranou
v budúcnosti.

8.3. Oslovená zmluvná strana je povinná predložit' dókaz skutočností uvedených v bodoch 8,2.1.
ažB.2.4,
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8.4. Poskytovatel' je povinný v zmysle zákona č.12212013 Z.z. o ochrane osobných údajov
zachovat' mlčanlivost' o všetkých osobných údajoch, s ktorými príde do styku v súvislosti
s plnením tejto Zmluvy. Povinnost'zachovat' mlčanlivost'trvá aj po zániku zmluvného vzt'ahu,
ktorý je predmetom tejto Zmluvy.

9. PRÁVADUŠEVNÉHOVLASTNÍCTVA

9.1. Poskytovatel' udel'uje Užívatel'ovi nevýhradnú licenciu, ktorou Poskytovatel' poskytuje
Užívatel'ovi súhlas k použitiu systému lls MlS výlučne na účely tejto Zmluvy, v rozsahu
nevyhnutnom na riadne užívanie Služieb a na dobu trvania tejto Zmluvy. Poskytovatel'
prehlasuje, že plnením závázkov podl'a tejto Zmluvy neporušuje práva duševného vlastníctva
tretích osób.

9.2, Užívatel' nie je oprávnený udelit' tretej osobe sublicenciu a teda súhlas, resp. právo na použitie
systému llS MlS. Užívatel' rovnako nie je oprávnený udelenú licenciu postúpit' (previest') na
akúkol'vek tretiu osobu, a to či už v celosti alebo len jednotlivé čiastkové oprávnenia.

9,3. Odplata za poskytnutie licencie podl'a bodu 9,1. je už zahrnutá v cene uvedenej v článku 5.

Zmluvy.
9.4, Užívatel' prehlasuje, že nebude priamo ani nepriamo používat' žiadne dóverné informácie

prináležiace Poskytovatel'ovi pre vytvorenie akéhokol'vek počítačového programu alebo
užívatel'skej dokumentácie, ktorá sa podstatne podobá informačnému systému llS MlS a ani
nebude kopírovat', dočasne ani trvale, celkom ani čiastočne, reprodukovat', adaptovat',
odvodzovat', prekladat', lokalizovat', portovat'alebo akokol'vek inak modifikovat'systém llS MlS
alebo iné dóverné informácie Poskytovatel'a ani to nedovolí tretej osobe.

9.5. Užívatel' bude okamžite informovat' o všetkých skutočných alebo podozrivých prípadoch
neautorizovaného použitia Služieb alebo dóležitých informácií, ktoré obdržal od Poskytovatel'a
a poskytne Poskytovatel'ovi primeranú pomoc pri pátraní a zákroku voči neautorizovanému
použitiu Služieb alebo dóležitých informácií.

1o. ZÁVEREčNÉ usrRruoveHlR

,l0.1, Vztlahy zmluvných strán založené Zmluvou, ak ich Zmluva výslovne neupravuje, sa riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a ostatných
platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

10,2. Všetky spory vzniknuté z právneho vzt'ahu založeného Zmluvou sa zmluvné strany pokúsia
najprv vyriešit' dohodou. Ak k takejto dohode nedójde, bude spor s konečnou platnost'ou
rozhodovaný súdom príslušným podl'a Občianskeho súdneho poriadku.

10.3. Ak táto Zmluva neustanovuje inak, tak akékol'vek oznámenie, žiadost', požiadavka, vzdanie sa
práva, súhlas, schválenie alebo akákol'vek iná komunikácia, ktorá sa vyžaduje alebo je
povolená podl'a tejto Zmluvy (d'alej len "Oznámenie"), bude urobená v písomnej forme
v slovenskom jazyku a bude sa považovat' za doručenú, ak bude doručená osobne alebo
poštovou doporučenou listovou zásielkou s doručenkou a poštovným vopred uhradeným
príslušným odosielatel'om na adresu danej zmluvnej strany uvedenú v článku 1, tejto Zmluvy
alebo na takú inú adresu, ktorá bude v súlade s týmto bodom Zmluvy oznámená zmluvnej
strane písomne najmenej 5 (pát') pracovných dní vopred. V prípade neúspešného doručenia
Oznámenia doporučenou listovou zásielkou sa 3. (tretí) deň uloženia zásielky na pošte bude
považovat' za deň riadneho doručenia. Akékol'vek Oznámenie podl'a tejto Zmluvy bude
považované za riadne doručené aj vtedy, ak adresát odmietne prevziať takéto Oznámenie.

10.4. V prípade, že niektoré ustanovenia Zmluvy sú alebo sa stanú neplatnými či neúčinnými,
zostávajú ostatné ustanovenia Zmluvy platné a účinné, ak je neplatné a neúčinné ustanovenie
možné oddelit' od ostatných ustanovení Zmluvy. Strany sa zavázujú nahradit' neplatné či
neúčinné ustanovenia Zmluvy platnými a účinnými, ktoré svojím obsahom a zmyslom budú
najlepšie zodpovedat' obsahu a zmyslu ustanovení póvodných.

10.5. Zmluvné strany sú oprávnené previest' práva a povinnosti zo Zmluvy na tretiu osobu za
predpokladu, že Iáto tretia osoba vstúpi do všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo
Zmluvy.

10.6. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Zmluva bez akýchkol'vek výhrad a výnimiek je
závázná aj pre ich právnych nástupcov bez ohl'adu na to, či singulárnych alebo univerzálnych,
a to bez ohl'adu na právny dóvod.

107. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nedodržanie zmluvných ustanovení, alebo
za omeškanie spósobené pri plnení jej povinností z dóvodu vyššej moci. V prípade, že do
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plnenia Zmluvy zasiahne vyššia moc, predlžujú sa termíny plnenia jednotlivých bodov ZmluvY

o tú dobu, po ktorú táto vyššia moc trvala.
10,8. Akékol,vek zmeny a doplňky Zmluvy musia mat'písomnú formu a musia byt'podpísané oboma

zmluvnými stranami.
10.9. Zmluvjje vyhotovená v 2 (dvoch )rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrŽÍ Po

podpise Zmluvy 1 ( jeden ) rovnopis.
10.10. Zmluva nadobúda'-platnost' okamihom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a ÚČinnost'

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Užívatel'om podl'a platnej legislatívy. UŽÍvatel' sa

zavázuje Zmluvu zverejnit' najneskór do 3 dní od nadobudnutia jej Platnosti.
1o.1,1. Zmluvné strany si Zmlúvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumitel'né, priČom

vyjadrujú ich jlobodnú a vážnu vól'u zbavenú akýchkol'vek omylov, na dókaz Čoho priPájajú

svoje podpisy.

za Poskytovatel'a zauživatel'a

r\_
podpis :

meno :

funkcia :

dátum :

i"ó. H,ri

generálny

v Bratislav

podpis :

meno :

íunkcia :
dátum :
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