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ZMLUVA O POSI(YTNUTI
IR ÚPvs
Zmluva

je uzavretá

v zmysle

Registratúra@

znenia zákona č. 513/1991 Zb. (obchodný zákonnk), zákona č. 185/2015 Z.z.

a

nutorský zákon, zákona'č' 19ft996 Z.z. (Zákon o cenách)
87/96 Z.z. v zmysle neskoršĺch predpisov v platných zneniach.
čĺslozmluvy
číslozmluvy

vykonávacej vyhlášky Mĺnisterstva fĺnanciĺč.

: E2020'06-22ez1
nadobúdatelb : ....,...

pos$ovatelb

článo* ĺ

Zmluvné strany

Poskytovatel'
organizácia
Sídlo
V zastúpení
Obch, reg,
Bank, spoj,

rco

46919805

DIč

tč pptt
tel,

email
(d'alej

TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 23661258, 900 31 STUPAVA
štatutárny zástupca: Ing. Ján Vlček, Ing. Rastislav Vlček, konatelia
zástupca pre technické a
obchodné záležitostĺ:Ing. Rastislav Vlček
obchodný register oS Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka č.: 85599 B
Slovenská sporitel'ňa a.s., Bratislava
IBAN: SK64 0900 0000 0050 3590 7BB7

a

2023645L62

sK20z3645162

02165459 251 - Topset
02165459 256 - Ing. Ján Vlček
02160421 274 - Ing. Rastisĺav Vlček
Ing. Ján Vlček - vlcek@topset.sk
Ing' Rastislav Vlček - obchod@topset.sk

ko,,Poskytovatel^')

Nadobúdatel'

organizácia
Sídlo
V zastúpení
ICO

DIč
ĺčppn

obec Krajné

obecný úrad, Krajné 52, 91616 Krajné
štatutárny zástupca: JUDr. Ján Konečník, starosta
00311715

2021079698

(d'alej ako,,Nadobúdatel^')

Zmluva

o
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článo* z
Preambula

Zmluvné strany, riadiac sa snahou zefektĺvnit' a automatĺzovat' elektronĺckú komunikáciu a elektronĺcké
doručovanie podaní z/do elektronĺckej schránky eDesk (d'alej aj ako ,,Schránka") Nadobúdatelb prevádzkovanou
na Ústrednom portáli verejnej správy (dblej len ako ,,ÚPVs"), s prihtiadnutĺm a v zmysle znenia (alternatĺvne
podĺb reĺevancie) zákona č. 305/2013 o elektronickej podobe ýkonu pôsobnostĺ orgánov verejnej mocĺ
a o zmene a doplnení nĺektoých zákonov (zákon o eGovernmente) v znenĺ neskoršĺch predpiso1 sa dohodli na
poskytnutĺ obojsmerného komunĺkačnéhoprepojenia aplĺkačnéhoprogramu pre správu elektľonĺckej
regĺstratúry W1nCITY RegistratúrP ToPsET Solutions s.r.o. so Schránkou Nadobúdatelb a to prostrednĺcfuom
systémov aptikačnéhoprogramu W1nCITY Integračnérozhranie Úpvs-ovu Registratúľf ToPsET Soĺutĺons
s.r.o. (dbtej aj ako ,,IR ÚPVs RegistratúrP") a spoločných modulov Úpus v rozsahu prijĺmanĺa a odosielania
etektronickych dokumentov. ÚPVS prevádzkuje Národná agentúra pre sietbvé a elektronické služby (d'atej len
ako,,NASES").

Prostrednĺcfuom IR ÚPVs RegistratúrP sa vyfuorí prepojenĺe medzi spotočnými modulmi Úpvs a back-offĺce
aplĺkačnýmprogramom WĺnCITY RegistratúrP s nástedným možným prepojenĺm (nie je predmetom tejto
zmluvy) dblšĺchback-office aplikačných programov z balĺka programov WnCITY ,,NázoV programu" ToPsET
SolutÍons s.r.o.. Dodané riešenie umožnĺNadobúdate|bvi elektronickú obojsmernú komunikácĺu so subjektmi
s aktivovanou 9chránkou na odosielanie a prljĺmanie elektronĺckých dokumentov.

čtánok s

Predmet zmluvy

3.1

Predmetom tejto zmluvy (dblej len ,,Zmluva") o poskytnutĺ aplikačnéhopľogramu WnCITY Integračné

Registratúrf (n ÚeVS ReglstratúrP) je:
a) záväzok Poskytovatelh poskytnúť Nadobúdatelbvi (d'alej aj ako ,,Zmluvné strany'') najnovšiu verziu
IR ÚPVs Regĺstratúra@so špecifikáciou uvedenou v ods' 3.2, udeliť Nadobúdatelbvi súhlas na
použitie (dhlej len ako ,,Licenciu") na nadobudnuý IR ÚPVs Registratúrao s počtom Licencií
rozhranie Úpus-ovĺv

uvedeným v ods. 3.2, implementovať ho, poskytnúť Nadobúdatelbvi služby technickej a programovej
systémovej podpory (dhlej len ,,Služby podpoý') k IR ÚPVs RegistratÚra@, nainštalovať IR ÚPVs
Registratúrao a zaškolĺťpoverených zamestnancov Nadobúdatel a.
Služby podpory obsahujú

o

.
.
.
.

:

priebežnúaktualizáciu a inováciu funkcií a možností IR ÚPVs Registratúrao na dohodnuté obdobie
s cielbm zlepšovať jeho funkčnosť,stabilĺtu a spol'ahlivosť tak, aby spiňal podmienky pre správnu
činnosť,vyplývajúce zo Zmluvy, cenových ponúk, požiadaviek NASES, používatel'skej príručky
a prípadných dhlších podkladov poskytnuých Nadobúdatelbvĺ,
obnovenie a aktualĺzovanie certĺfikátov

a

Technického účtu,

poskytovanĺe zabezpečenej cloudovej ĺnfraštruktúry,
konzultácie a poradenstvo (telefonické, emailom, vzdialeným prístupom k počítačuNadobúdatelh),

aktuálnu používatel'skúpríručkuv elektronickej podobe.
b) záväzok Nadobúdatel'a prevziať od Poskytovatel'a poskytnuté plnenia podlh znenia predchádzajúceho
písm. a) tohto odstavca a zaplatiť Poskytovatelbvi nadobúdacĺucenu IR ÚpvS Regĺstratúraoa d'alej
zaplatiť Poskytovatelbvi cenu za implementáciu IR ÚPVs Registratúrao, inštalácĺua školenie k
IR ÚPVs Registratúra@ a ročný paušálny poplatok (dhlej ako,,Ročný poplatok'') za udelenú Licenciu na
IR ÚPVs Registratúrao a poskytované Služby podpory,

c)

3.2

Úprava zmluvných podmienok, práv, povinností, a vzťahov Zmluvných strán, ktoré im vyplývajú
z obsahu Zmluvy.

špecifikácĺa poskytnutého lR Úpvs Registratúrao:
a) Jedna Llcencĺa na max. 5 pracovných staníc (PC)

s viazanosťou Zmluvy a Lĺcencie na 5 rokov:

Aplikačný program WĺnCITY Integračnérozhranie Úpvs-ovu Registratúra@ T)PSET Solutĺons s.r.o.

'

Zmluva

3.3

o
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ÚPVS Registratúrao VyužíVa na obojsmernú komunĺkáciu v rozsahu prUímanĺa a odosielania
v zmysle
elektronĺckých záznamov v rámci projektu ESo (v ktorom sa realizuje viacero eGov služieb)
medzi
uzatvorenej
(dhlej
len
jej
dodatkov,,DIľ),
znenĺa Dohody o integračnom zámere a
IR

Poskytovatelbm a NASES nižšĺeuvedené spoločnémoduly Úpvs:
eDesk - načítanĺepodaní, vytváranie prĺečinkov, presúvanie spracovaných správ,

.
.
r
.
.
.
.

manažment prístupu identít, autentifikácia, poskytnutie profilu identity'
podpísaných dát,
CEP _ centrálna el. podatel'ňa, validácia, podpisovanĺe, overenie, získanĺe

-

IAM

-

STS

MEF

-

modul elektronických formulárov, vizualizácia eform,

MED _ modul el. doručovania, vytvára doručenky, zabezpečuje el. doručenie,

cÚrr _ zverejňovanie dokumentov
G2G

-

na

cÚeĺ,

odosielanĺe rozhodnutí.

čÉno*e
Záväzky Poskytovateĺb

Poskytovatel' sa zaväzuje :

4.I
4'z
4.3
4'4

Počas doby platnosti Zmluvy dodržiavaťvecné a termínovépodmienky dohodnuté v Zmluve.

jeho aktivovania v aplĺkačnom
PoskytnúťNadobúdatelbvi najnovšiu verziu IR ÚPVS Registratúra@ formou
programe WinCITY Registratúrao za dohodnutú nadobúdaciu cenu.
zmluvou, ktorá je súčasťoutejto Zmluvy udeliť Nadobúdatelbvi Licenciu na lR ÚpVs

Licenčnou

Registratúra@ na dohodnuté obdobie a podl'a dohodnuých podmienok.

podpisom
Na základe Plnomocenswa, ktoré Worí Prílohu č.1 k Dodatku k DIZl s úradne osvedčeným
Plnomocenstve
v
uvedeného
štatutára Nadobúdatel'a (Koncového konzumenta) ako Splnomocnitel'a
zastupovať Nadobúdatel'a (Koncového konzumenta) a konať v jeho mene voči NASES pri aktivitách
registrácie integračných artefaktov, prípadne nastavení oprávnení ĺa prístup a dĺsponovanie so
(Konzumenta).
Schránkou, potiebných na správne fungovanĺe IR ÚPVS Registratúrao Poskytovate|'a
sú
Registratúrao
Jednotlivé aktivĺty, ktoré zodpovedajú Ďlz Roskytovatel'a a funkcionalĺte IR Úpvs
uvedené v tabul'ke na strane č. I a 2 Plnomocenstva.
Pozn'

1:

Dodatok k dohode o integračnom zámere Konzumenta o využĺvanĺstužieb Úevs l<oncoým konzumentom
_
prostrednĺctvom ceľtifĺkovanéhointegračnéhoriešenia _ Prĺpojenĺe Koncového konzumenta Príloha
_
09.10.2019
podpísanej
ku
dňu
k Dohode/Dodatku k dohode o integračnom zámere Úpvs - TPs 4VM
(dblej len ,,Dodatok k DIZ").

je
Jedĺnečnýidentifikátor mandátu a vzťahu k PlnomocensWu Poskytovatel'a (Dodávatel'a, Konzumenta)
uvedený na strane č. 2 Plnomocenstva ako aj v tabul'ke na prvej strane Dodatku k DIz.

4'5

(Koncového
Admĺnistratívne zabezpečiť v NASES zriadenie Technického účtu(TU) Nadobúdatel'a
kátu.
if
ného
ceft
konz umenta ) na zá klade Poskytovatelbm vygenerova
Vytvoriť prihlasovacie údaje Nadobúdatel'a pre IR ÚPVS Registratúra@, implementovať a nakonfĺgurovať
iŔ Úpvs Registratúrao. Zriadiť zabezpečené spojenie a prístupy pomocou vytvoreného klienta
Virtuálnej privátnej siete (d'alej ako ,,VPN'') na VPN serveri prevádzkovatelh zabezpečenej cloudovej
infraštruktúry (d'alái ako ,,PZCľ') implementovaného na počítačiNadobúdatel'a, a to medzi aplikačným
pro'ramom WincITY Registratúiao na počítačiNadobúdatel'a (Koncového konzumenta) a Schránkou
Nadobúdatelh (Koncového konzumenta) cez VPN prístup na PZCI.
i

4.6

4.7

so
Verifikovať a otestovať obojsmernú komunikáciu aplikačnéhopro9ramu W|nCITY Registratúrao
po dohode s Nadobúdatelbm
Schránkou, vyčistiťa usporiadať priečinok ,,Prĺjatď v Schránke, vytvoriť
priečinok ,,Aŕchfu" a presunúťdo neho správy z priečnika ,,PrUatď (doručenédo dátumu nasadenia IR
na
ijpvs n"gĺ;tratúra@).Ak je aplikačný program WInCITY Registratúrao nainštalovaný u Nadobúdatel'a
s
vyššie
analogicky
postupovať
Poskytovatel'
viaceých lokálnych počftáčoch,alebo na serveri, bude
uvedeným.
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Zaškolĺťurčených zamestnancov Nadobúdatelh na použĺvanĺeIR ÚPVS Regĺstratúrao podlh dohody bud,
osobne alebo vzdiaĺeným prístupom, vystaviť, podpísaťa zaslať Nadobúdatelbvi na podpis Akceptačný
protokol, v ktorom si Zmluvné strany potvrdia odovzdanie a prevzatie predmetu
Zmluvy riadne a včas (v
dohodnutom termíne) a bude v ňom uvedený dátum inštalácie IR ÚPVs Registratúŕa@ a zodpovedná
osoba za inštaĺáciu zo strany Poskytovatel,a.
Po nadobudnutíIR ÚRvs Registratúrao priebežne poskytovať Nadobúdatelbvi za dohodnuých podmienok
a termínov Služby podpory k IR ÚPVs Registratúrao, a to bud' zahrnuté v nadobúdacej'cene IR ÚPVS
Registratúrao, alebo v d'alšom období v rámcĺ Ročnéhopoplatku v rozsahu pod|h Zmluvy a tiež v zmysle
znenia Všeobecných licenčných podmienok spoločnostĺToPsET Solutĺons s'r.o. v aktuálnej verzii
uvedenej v poslednom článku tejto Zmluvy (d'alej v texte aj ako ,,Všeobecné lĺcenčnépodmienky'')
a Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti ToPSET Solutions s.r.o. V aktuálnej veizii
uvedene;
v poslednom článku tejto Zmluvy (d'alej v texte aj ako ,,Všeobecnéobchodné podmienky',)'
V Ročnom poplatku na d'alšie ročné(kalendárny rok) obdobia je zahrnuý okrem poplatku za
Služby
podpory aj ročnýlicenčný poplatok za udelenú Lĺcenciu na lR ÚpvS Regĺstratúra@.

článo* s
Záväzky Nadobúdatelb
Nadobúda teľ sa zaväzuje :

5.1

5.z
5.3
5.4
5.5

Počas doby platnosti Zmluvy dodržiavať vecné a termínovépodmĺenky dohodnuté
ustanovenia Všeobecných lĺcenčných podmienok a Všeobecných obchodných podmĺenok.

príručkou k aplikačnému programu WinCITY Registratúrao, Všeobecnýmĺ lĺcenčnýmipodmienkami,
Všeobecnými obchodnými podmienkami a znením Dodatku k DIZ a Plnomocenstva k Dodatku k DIZ.

Autorizačnémená a heslá, ktoré budú poskytnuté Nadobúdatelbvi na základe plnenia Zmluvy používať
len pre vlastné účelya zabezpečiťĺch ochranu pred použitím nepovolanými osobami.
Dať Poskytovatelbvi k dispozícii potrebné podklady, najmä Plnomocenstvo k Dodatku k DIZ s overeným
podpisom štatutára Nadobúdatel'a a poskytnúťdojednané spolupôsobenie pri inštaláciĺIR ÚPVs

Regĺstratúrao.

Prĺjaťod Poskytovatel'a udelenú Licencĺu na tR ÚpvS Regĺstratúrao. Udelenĺe Licencie je podmienené
splnením nasledujúcich podmĺenok:

.
5.7

Zmluve a

Riadiť sa pri používaníIR ÚPVs Regĺstratúrao a nakladaní s ním znením tejto Zmluvy, používatel,skou

'

5.6

v

Nadobúdatel' potvrdí Poskytovate|bvi správnu funkciu IR ÚPVS Registratúrao a Schránky, prijímanie
a

odosielanie elektronických správ z/do Schránky podpísanímAkceptačnéhoprotokolu (vystaví
a podpíše ako

pý

Poskytovatel') a jeho doručenímPoskytovatelbvi,

Nadobúdatel' si splní voči Poskytovatelbvi všetky svoje fĺnančné záväzky rĺadne a včas'
Prĺjaťod Poskytovatelh Služby podpory k predmetu Zmluvy.

Zaplatĺť Poskytovatelbvi dohodnutú zmluvnú nadobúdaciu cenu za IR Úevs negistratúra@, cenu za
implementáciu, inštaláciu a školenie IR ÚPVs Registratúrao a Ročný pop|atok v dohoanutej výške

av

dohodnuých termínoch.

čtánok e

Lrcenčná zmluva k autorskému dielu

Poskytovatel' udel'uje Licenčnou zmluvou (dbtej ako ,,Licenčná zmluva") uvedenou v tomto čtánku
Nadobúdatelbvi Licenciu na dietq ktoým je IR Úľvs aegĺstľatúra@špeclfĺkovanév ods, 3.2 Zmĺuvy.
Nadobúdateľ sa zauäzqie nakladať s dielom podt'a Zmluvy, podl'a tejto Licenčnej zmluvy, v zmysĺe znenia
f 89
Autorského zákona (d'a/ej aj ako ÁZ") a podlb znenb Všeobecných licenčných podmienok. Znenĺe tejto
Licenčnej zmluvy má prioritu pred znenĺm Všeobecných lĺcenčnýchpodmienok.

6.1

Výkon majetkov1lch práv

Poskytovate|'vykonáva majetkové práva autora (ie ,,Nosĺtelbm práť') k IR ÚPVS Registratúrao vo svojom
mene a na svoj účet.IR ÚRvs Registratúrao je spoločným dielom v zmysle znenia s 92 Az, na ktoré sa

'

slt6
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primerane použĺjúustanovenia s 92

o zamestnaneckom diele.

^z
vyhlasuje, že jeho právo ýkonu majetkoých práv

6.2
6.3

6.4

k IR ÚPVS Registratúrao nie je nikým
Poskytovatel'
a ničímobmedzené a zaťaženéa s majetkovými právami pre účelytejto Zmluvy môže vol'ne nakladať a
že neexistujú žiadne práva tretích osôb, ktoré by bránili použitiu IR ÚPVS Registratúra@ Nadobúdatelbm
podl'a tejto Zmluvy.

odmena za udelenú Lĺcenciu

Zmluvné strany sa dohodli, že odmena za udelenú Licenciu na IR Úpvs Registratúra@ je zahrnutá v
nadobúdacej cene za IR ÚPVS Regĺstratúrao v zmysle znenia ods. B.2 a V cene Ročnéhopoplatku
v zmysle znenĺa ods. B.5.
Spôsob

použitĺaIR ÚPVs Registratúrf

Nadobúdatel' (,,oprávnený užívatel"')môŽe používaťIR ÚPVs Registratúra@ v zmysle znenia AZ na účel
jeho riadneho využitĺapodl'a Zmluvy, podl'a znenia $19 AZ ods' 4 písm. d,el,fZ, podl'a návodu na
použitie programu W|nCITY Registratúra@ a tiež v zmysle znenia Všeobecných licenčných podmĺenok'
Nemôže ale v zmysle znenia s 89 AZ ods. 1 používaťIR ÚPVS Registratúra@ v rozpore s jeho bežným
využitíma nemôže neprimerane zasahovať do právom chránených záujmov Poskytovatel'a. Do práva
Poskytovatelh v zmysle znenia 5 89 ods. 2 písm. a) AZ nezasahuje Nadobúdatel', ak bez súhlasu
Poskytovatel'a použije IR ÚPVs Registratúrao na účeljeho riadneho využitia podl'ä tejto Zmluvy, podlh
znenia 519 AZ ods. 4 písm. d,e1,f2, podl'a použÍvatel'skej príručkya tiež v zmysle znenia Všeobecných
licenčných podmienok.

Vecný rozsah Lĺcencie

na IR ÚeVS Registratúrao v zmysle znenia 5 67 ods' 1 AZ
Vo Vecne obmedzenom rozsahu podlh počtu nadobudnuých LicencĺíIR ÚPVs Regĺstratúrao a
Poskytovatel'udel'uje Nadobúdatelbvi Licenciu

6.5
6'6

špecifikácĺe uvedených v Čl' : ods. 3.2 Predmet zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu
tejto Zmluvy a podl'a spôsobu použitia IR ÚPVS Registratúrao uvedenom v ods' 6'3.
Územný rozsah Lĺcencĺe

Poskytovatel'udel'uje v zmysle znenia 5 67 ods. 1 AZ Nadobúdatelbvi Licenciu
v územne neobmedzenom rozsahu
Truanie Lĺcencie

AZ

Lĺcenciu na IR ÚPVs Registratúrao po
dobu trvania Zmluvy, a to za podmienky dodržiavania Všeobecných licenčných podmienok, podmienok
tejto Zmluvy a nižšĺeuvedeného časovéhoobmedzenia Licencie. Doba udelenia Licencie je ohraničená
dobou trvania majetkouých práv autora k dielu.
Poskytovatel' udel'uje Nadobúdatelbvi v zmysle znenia 5 68

6.7

na IR ÚPVs Registratúrao

Nadobúdatel'získa od Poskytovatelh všetky dohodnuté licenčnépráva na použitie IR ÚPVS Registratúra@
podl'a znenia tejto Lĺcenčnejzmluvy až po riadnom a úplnom zaplatení celej fakturovanej nadobúdacej
ceny za IR ÚPVS Registratúrao a|ebo Ročnéhopoplatku za lR Úpvs Registratúrao v dohodnutom termíne.
Nadobúdatel' nadobudne v období od nadobudnutia IR ÚľvS Registratúra@ podl'a znenia ods. 7 '6 až do
jeho úplnéhozaplatenia v riadnom termíne len časovo obmedzené licenčnépráva, obmedzené dobou
splatnosti daňového dokladu a dodatočnou lehotou 7 dní. Ak bude Nadobúdatel' v omeškaníso
zaplatením dohodnutej čiastky s termínom splatnosti podl'a daňového dokladu o viac ako 7 dní, stratí
až do úplnéhozaplatenia cetej pohl'adávky udelenú Lĺcenciu na IR ÚRvs Registratúrao. Poskytovatel'
môže použiť na ochranu svojĺch autorských práv technologické prostriedky, ktoými zabezpečí,aby sa
vyššie uvedené opatrenĺa na ochranu práv Poskytovatel'a zrealizovali aj bez súčinnostĺNadobúdatel'a.
Výsledkom technologických opatrení bude zablokovanie prepojenia IR ÚRvS Registratúrao so Schránkou
až do úplného zaplatenia pohl'adávky. Nadobúdatel' vyhlasuje, že uvedené technologĺckéopatrenia
Poskytovatelh berie na vedomie, súhlasís nimi a bude ich akceptovať.
VýhradnosťLicehcĺe
Poskytovate|' udel'uje v zmysle znenĺa $ 70 ods. 1 AZ Nadobúdatelbvĺ nevýhradnú Licenciu na použitie
IR ÚPVS Registratúrao.
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Nakladanĺe s Licenciou
NadobúdateI' nie je V zmysle znenia $72 ods. 1 AZ oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie
iR ÚPVS Registratúra@ v rozsahu udelenej Lĺcencie (sublicencĺu). Nadobúdatel'môže v zmysle znenia $72
ods. 2 AZ Licenciu na IR ÚPVS Registratúra@ zmluvou postúpĺťna tretiu osobu len s predchádzajúcĺm
písomným súhlasom Poskytovatel'a. Nadobúdatel' je povinný vopred informovať Poskytovatelh o osobe
budúceho postupníka a o úmysle postúpiťna neho Licenciu. Zánikom organizácie Nadobúdatel'a, ktorej
bola udelená licencia, prechádzajú v zmysle znenia $71 ods. 1 AZ práva a povinnosti z Lĺcenčnejzmluvy
na jej právneho nástupcu.
ostatné podmienky

s

poskytnutou Licencíou na iR ÚPVS Registratúra@, ktorými je
Nadobúdatel'povinný sa rĺadĺťsú uvedené vo Všeobecných licenčných podmienkach a v AZ.

ostatné podmienky nakladania

čtánok z

7'I

7.2
7

'3

Termĺny a spôsob plnenia

Poskytovatel'ĺhned'po prijatí objednávky na lRÚpvs Registratúra@ a Služby podpory od Nadobúdatel'a
zašle Nadobúdatelbvi na podpĺs Zmluvu a Dodatok k DIZ s Plnomocenstvom ako Prílohou č.1
s pride|eným (pridelí Poskytovatel') Jedĺnečnýmidentifikátorom mandátu a vzťahu k Plnomocenswu.
Nadobúdatel' vytlačíDodatok k DIZ s Plnomocenstvom v troch vyhotoveniach a štatutárny zástupca
podpíše Plnomocenstvo, overí podpĺsy a zašle dva V,ýtlačky Dodatku DIZ s Plnomocenstvom spolu
s podpísanou Zm|uvou Poskytovatelbvi. Pre seba sĺ ponechá Poskytovateĺ' jedno pare oboch dokumentov.
Zverejňuje sa len Zmluva, nie Dodatok k DIZ s Plnomocenstvom.
Poskytovateĺ' ĺhned' po prijatí dokumentov požiada NASES o zrĺadenĺe Technického účtupre
Nadobúdatelh, pričom k žiadosti priložíjedno zaslané vyhotovenie Dodatku k DIZ s Plnomocenstvom od
Nadobúdatel'a. Druhé vyhotovenĺe Dodatku k DIZ s P|nomocenstvom si Poskytovatel'ponechá.
Termín dodania a ĺnštalácĺeIR ÚPVs Registratúra@ (so Službamĺpodpory) je závislý od termínu zriadenĺa
TÚ zo strany NASES a poskytnutia súčĺnnostiNAsEs a prípadne aj Nadobúdatelh. S prihliadnutím na túto
skutočnosť a prax je po obojstrannej dohode Zmĺuvných strán termín stanovený na:

1-

7.4
7.5
7.6
7

'7

7.B

od doručenia Dodatku

3 mesaace

k DIZ s Plnomocenstvom a Zmluvy od Nadobúdatelh Poskytovatel'ovi.

Po zriadení Technického účtuzo strany NAsEs oznámi Poskytovatel'Nadobúdatelbvi prĺpravenosť na
ĺnštaláciu a školenie' Poskytovatel' dohodne s Nadobúdatelbm termín ĺnštalácie IR ÚPVS Registratúra@
a zriadenia dohodnuých Služieb Podpory, pričom dohodnuý termín nebude dlhšíako 14 dní od
oznámenia prĺpravenosti Poskytovatelbm.
Ak Nadobúdatel'neposkytne Poskytovatelbvi súčinnosť,alebo si nesplní povinnosti, resp' je v omeškaní
so splnením povinností, na ktoré sa zaviazal v Zmluve a neposkytnutĺe súčinnostia/alebo splnenie
povinnosti podlh Zmluvy má vplyv na termín plnenia Zmluvy, potom sa termín plnenia Zmluvy prĺmerane
predl'žĺ.Zmluvné strany sa dohodnú na dobe, o ktorú sa predĺžĺtermín
plnenia Zm|uvy.
Záväzky Poskytovatel'a zo Zmluvy vyplývajúce zods.4.2 - 4.B Zmluvy sa budú zo strany Nadobúdatel'a
považovať za splnené dňom obojstranného potvrdenia Akceptačnéhoprotokolu.
Zmluvné strany sa dohodli, že predmet Zmluvy bude v skúšobnej prevádzke od termínu jeho inštalácie
a

školenia Poskytovatelbm až do obojstranného podpísania Akceptačného protokolu, ktoým bude

odovzdaný Nadobúdatel'ovi do riadneho užívanĺaa prevádzky.

Poskytovatel'bude oprávneným zamestnancom Nadobúdatel'a poskytovať bezplatné te|efonĺcké,emailové
a písomné konzultácie ýkajúce sa predmetu Zmluvy, a to po dobu platnosti Zmluvy. V prípade potreby
využije Poskytovatel' so súhlasom Nadobúdatel'a vzdialený prístup k počítačuNadobúdatel'a.

čÉnoka
Zmluvné ceny

B.1

Nižšieuvedené ceny sú uvedené bez DPH a s DPH s aktuálnou sadzbou DPH 20o/o a sú stanovené
zm|uvne dohodou v zmysle znenia zákona č' 18/1996 7.z. a vykonávacej vyhlášky č' 871962.z.
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v platných zneniach a na základe Zmluvnými stranami obojstranne odsúhlasenej cenovej ponuky. Ceny
budú uvedené v daňovom doklade.
IR ÚPVS Registratúrao podl'a špecifikácie uvedenej v ods. 3.2, v ktorej sú
Nadobúdacia cena
zahrnuté nižšieuvedené služby a poplatky do konca roka 2020 a 202I:

za

Nadobúdacia cena za In Úpvs Registľatúrao:
IR ÚPVs Registratúra@ Licencia s term. Viazanosťou Zmluvy 5 rokov

49q00 € bez DPH ( 5BB,00

€ s DPH)

Cena celkom

490,00 € bez DPH ( 58&00

€ s DPH)

Nadobúdacia cena za IR ÚPVS Regĺstratúra@ zahŕňa:

B.3

.
.

|ĺcenčnýpoplatok za lR Úpvs Registratúra@,
S|užby podpory.

Cena za implementáciu iR ÚRvS Registratúrao:
Cena 160,00 € bez DPH ( 192,00 € s DPH)
Cena za implementáciu IR ÚpVs Registratúra@ zahŕňa

.
o
.
.
.
.

B.4

vyhotovenie Dodatku k DIZ s Plnomocenstvom,
$€leľoVônie certifikátu pre TU,
podanie žĺadostido NASES o zrĺadenie TU,
Vytvorenie klĺenta VPN na serveriVPN u PZd'
zŕĺadeniespojenia s eDesk Úpvs,
Vyworenie prihlasovacích údajov na tR Úpvs Registratúra pre Nadobúdatel'a.

Cena

za inšta!áciu

Cena 40,00 €/hod.

a

škotenie IR ÚPVs

Regĺstratúra@:

bez DPH ( 48'00 € s DPH)

Cena za inštaláciu a školenie IR ÚPVS Regĺstratúraozahŕňa:

.
.
.
.
o

inštaláciu VPN klienta u Nadobúdatel'a,
aktiváciu IR ÚPVs Registratúrao na počÍtačqchNadobúdatel'a v rozsahu podl'a špgcifikácie,
nastavenie prístupu ŕln Úpvs Registratúra@ do programu W|nCITY Registratúra@,
doinštalovanie ostatných komponentov,
školenie poverených zamestnancov Nadobúdatel'a v dohodnutom rozsahu.

Pozn.: tnštalácĺa a škotenĺe budú fakturované na záktade skutočnéhopočtu hodĺn, najmenej
hodina. Po prvej hodĺne bude fakturovaná každá dblšĺaaj začatá polhodĺna.

B.5

však jedna

Ročný poplatok za lR Úpvs Registratúrao na d'alšie roky platnostĺ Zmluvy počnúcrokom nasledujúcim
po roku uvedenom v ods. 8,2 s opciou podlh znenia ods. 8.5.1:

Ročný poplatok od ľoku 2022 vľátane:
IR ÚPVs Registratúra@ Licencia s term. Viazanosťou Zmtuvy 5 rokov

490,00 € bez DPH ( 588,00

Cena celkom

490,00 € bez DPH

Ročný poplatok za

o
o

€ s DPH)

( 5a8,00 € s DPH)

lR Úpvs Registratúra@ na obdobie aktuálneho kalendárneho roka zahŕňa:

ročný licenčný poplatok za Licenciu IR ÚPVS Registratúrao pod|h špecifĺkácie,
priebežné Služby podpory'

B.5.1 Výška Ročnéhopoplatku v roku (alebo rokoch) nasledujúcĺch po roku, kedy bol podl'a vyššie
uvedenéhq znenia odstavca B.5 zaplatený prvý Ročný poplatok môže byť stanovená na d'alšie
roky platnosti Zmluvy (rok R) takto:

.
.

písomnou dohodou Zmluvných strán,
na základe rozhodnutia Poskytovatel'a, kedy zostane fakturovaný Ročnýpoplatok v pôvodnej
výške ako bol fakturovaný v predchádzajúcom roku (rok R-1),
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Í]äzáklade rozhodnutia Poskytovatel'a

podlh pôvodnej

výšky Ročnéhopoplatku

z predchádzajúceho roka (R-1) s prĺh|ĺadnutímna výšku inflácie podlh nižšĺeuvedeného.
Poskytovatel'má právo zvýšiťmedzĺročne Ročný poplatok tak, aby zvýšenie cĺen v percentách
voči predchádzajúcej cene nepresĺahlo jadrovú a čĺstúinfláciu spotrebitel'ských cien (úhrn)
v percentách, ofĺciálne stanovenú šÚsR za sledované obdobie (sledovaným obdobím sa myslí
obdobie od septembľa roku R-2 do septembra roku R-1). Aktuálny cenník Ročných poplatkov
nasledujúci rok (rok R) vyhotoví Poskytovatel' do 31. októbra aktuálneho roka R-l
a poskytne na požĺadanĺeNadobúdatelbvi.

na

článok g
Platobné podmienky

9.1

Právo Poskytovatel'a vyhotoviť Nadobúdatelbvi daňový doklad na zm|uvnú nadobúdacĺucenu za
poskytnuý IR ÚPVS Registratúrao v zmysle znenĺa Zmluvy vznikne po nadobudnutí platnosti a účinnosti
Zmluvy, a to dňom obojstranného potvrdenia Akceptačného protokolu Zmluvnými stranami v zmysle
znenĺa ods. 7.6.

9.z

9.3
9'4

V d'aĺšíchrokoch v zmysle znenia ods. B.5 Zmluvy vystaví Poskytovatel' Nadobúdatelbvi daňový doklad
na dohodnutý Ročný poplatok spravĺdla v januárĺ, najneskoršĺe však do konca júna aktuálneho roka'

Nadobúdatel' bude mať povĺnnosťzap|atĺť riadne a včas Poskytovatelbvi fakturovanú sumu uvedenú v

daňovom doklade vo výške podl'a znenĺa ods. B.2 - B.5. Fakturovanú sumu V celej výške uhradí
Nadobúdatel' po doručenídaňovéhodokladu platobným príkazom do termínu splatnosti (najmenej 7 dní)
uvedenom v daňovom doklade.

na

za

IR ÚPVS Registratúrao, ktoý bol poskytnuý
Nadobúdatelbvi na základe Zmluvy na dobu určitú(s termínovou viazanosťou) v zmysle znenia ods' 16'1
sa uvádza doba viazanosti (5 rokov) a fakturovaná suma za IR ÚpvS Registratúrao.
V

daňovom doklade

nadobúdaciu cenu

Doba viazanosti Zmluvy na dobu určitúzačínadátumom nadobudnutĺa platnosti a účinnostiZmluvy
a končí31. decembra roku uvedeného v Zmluve v ods. 16.1', ktoý je súčtomroku nadobudnutia
platnosti a účinnostĺZmluvy na dobu určitús termínovou viazanosťou a počtu rokov viazanostĺ
uvedených v ods. 3'2 7mluvy a vo faktúre.

s

Nadobúdatel' IR ÚPVS Regĺstratúra@ termínovou viazanostbu Zmluvy na dobu určitúsa zaväzuje
a súhlasís tYm, že počas doby od termínu nadobudnutĺa platnosti a účĺnnostiZmĺuvy do termínu, ktorý
je uvedený v ods. 16.1 ako termín ukončenia (ak nebude predĺžená) Zmluvy na dobu určitú:

a) zotrvá vo zmluvnom vzťahu s Poskytovatelbm v súlade so svojimi záväzkami a neuskutočnížiaden
taký úkon, a to z akýchkol'vek dôvodov (okrem dôvodu odstúpenia od Zmluvy na základe podstatného
porušenia Zmluvy Poskytovatelbm a dôvodu ukončenia platnosti Zmlwy dohodou Zmluvných strán),
ktoý by smeroval k ukončenĺu,alebo účelomktorého by malo byť ukončenie platnosti Zmluvy pred
uplynutím doby viazanosti (bez ohl'adu na skutočnéprávne následky uvedeného úkonu),

b) bude platĺťPoskytovatelbvi riadne a včas na základe doručených faktúr aktuálne (v roku vyhotovenia
faktúr) Ročnépoplatky po dobu viazanostĺ Zmluvy, prĺčomnebude v omeškanís platbou o viac ako 30
dní po splatnosti faktúr,

c) nedopustí sa takého konania, alebo svojím konaním nedá Poskytovatelbvi žiaden taký podnet

a ani

neumožnítakékonanie (najmä, ale nielen ýkajúceho sa autorských a licenčných práv Poskytovatela
uvedených v Zmluve a Vo Všeobecných lĺcenčnýchpodmienkach), na základe ktorého by
Poskytovatelbvi vznĺklo právo na odstúpenĺe od Zmluvy z dôvodov podstatného alebo nepodstatného
neplnenia alebo porušenĺaZmluvy alebo zmluvných povĺnností (podl'a tejto Zmluvy, prípadných
dodatkov k Zmluve a Všeobecných lĺcenčnýchpodmienok) zo strany Nadobúdatel'a, ku ktoým sa
zaviazal v tejto Zm|uve, dodatkoch k Zmluve a vo Všeobecných lĺcenčnýchpodmienkach, alebo na
základe ktorého (konanĺa) by bol Poskytovatel' oprávnený mu počas doby viazanosti dočasne
prerušiťalebo pozastaviť aktualizáciu IR ÚRvs Registratúrao alebo jeho riadnu činnosť,poskytovanie
Licencie k IR ÚPVs Registratúra@ a Služby podpory.
V prípade porušenia niektorého zo záväzkov Nadobúdatel'a uvedených vyššiev písm. a), b), c) tohto
odstavca (najmä dhlej vymenovaných, ale nĺelen ýchto) - nezaplatenie nadobúdacej ceny IR UPVS
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Regĺstratúra@ a Ročných poplatkov ani V lehote do 30 dní po splatnosti faktúry, jednostranné ukončenie

platnostĺ Zmluvy pred uplynutím termínu, do ktorého je Zmluva na dobu určitúuzavretá, vykonanie
úkonu smerujúceho k ukončeniu platnosti Zmluvy alebo jej dodatkov pred uplynutím termínu, do ktorého
je Zmluva na dobu určitúuzavretá, a to bez oh|'adu na skutočnosť, či naozaj dôjde k ukončeniu platnosti
Zmluvy alebo dodatkov k nej atd'.'..) bude Nadobúdatel'povinný zaplatiť Poskytovatelbvi zmluvnú pokutu
na základe faktúry vystavenej Poskytovatelbm vo ýške rovnajúcej sa súčtuešte nezaplatených Ročných
poplatkov za zostávajúce obdobie viazanosti od termínu porušenĺa niektorej z povinností Nadobúdatel'a
uvedených vyššĺedo termínu, do ktorého bola Zmluva na dobu určitúuzavretá. Pre účelyrnýpočtu takto
stanovenej výšky zmluvnej pokuý sa bude ýška Ročnéhopoplatku pre d'alšie celé roky viazanosti
rovnať výške aktuálneho Ročnéhopoplatku v roku vystavenia faktúry na zmluvnú pokutu. Ak ešte nebol
Ročný poplatok v roku vystavenia faktúry (na zmluvnú pokutu) Nadobúdatelbvi fakturovaný, bude sa
pokladať tak isto za nezaplatený s povinnosťou Nadobúdatel'a uhradĺť ho vo ýške podlh Zmluvy.
Právo na zmluvnú pokutu podl'a tohto odstavca vznikne Poskytovatelbvi samotným porušením niektorého
záväzku resp. zmluvnej povinnosti Nadobúdatel'a uvedených v písm. a), b), c) tohto odstavca a v texte

pod nimi, a to v okamĺhu porušenĺazáväzku alebo zmluvnej povinnosti Nadobúdatelbm, pričom toto
právo nie je podmienené vykonaním žiadneho úkonu zo strany Poskytovatel'a (napríklad dočasné
prerušenie alebo obmedzenie činnosti IR ÚPVs Registratúra@ v prípade porušenia záväzkov a zmluvných
povinností podlh písm. c) tohto odstavca, odstúpenĺeod Zmluvy a pod.). Zmluvnú pokutu podl'a tohto
odstavca bude Nadobúdatel'povinný zaplatiť Poskytovate|bvĺ bez ohl'adu na dížrudoby, ktorá ešte
zostáva do uplynutia doby viazanosti Zmluvy. Zmluvnú pokutu uhradí Nadobúdatel' po doručenífaktúry
platobným príkazom do termínu splatnosti (najmenej 7 dní), uvedenom vo faktúre.

9.5

9'6

g'7

Ak sa po uzatvorení Zmluvy zmení v dôsledku legislatívnych zmien sadzba DPH, Poskytovatel' bude
k cenám uvedeným v Zmluve bez DPH fakturovať sumu DPH podl'a aktuálnej sadzby DPH v deň
vystavenia daňového dokladu.

Ak nebude daňový doklad obsahovať náležĺtosti podlh Zmluvy, alebo v ňom budú uvedené nesprávne
údaje, je Poskytovatel'oprávnený vrátiť ho v lehote do sedem (7) pracovných dníod jeho doručenia od
Poskytovatel'a s uvedením príčinjeho vrátenia. V takomto prípade začne plynúť nová lehota splatnostĺ
doručením opraveného daňového dokladu Nadobúdatel'ovi. V prípade, ak Nadobúdatel' vráti správne
vystavený daňový doklad bezdôvodne, lehota splatnosti daňového dokladu sa nemení.
Nedodržanie termínu úhrady fakturovanej ceny Nadobúdatelbm oprávňuje Poskytovatel'a na vyúčtovanĺe
dlžnej sumy za každý kalendárny deň omeškania platby.
zmluvnej pokuty vo ýške 0,05 o/o

z

Nadobúdatel' bude povinný Poskytovatel'ovi zaplatiť zmluvnú pokutu v termíne splatnosti (najmenej 7
dní) uvedenom v daňovom doklade.

čtáno* lo

Vyh

Poskytovatel'

10.1

vyh las

lá sen ĺa Pos kytovatelb

uje, že :

Bude podlh potreby a počas doby platnosti Zmtuvy prĺebežne aktualizovať a udržiavať funkčnosť IR ÚPVs
Regĺstratúraotak, aby spíňal podmienky pre správnu činnosťvyplývajúce z legislatÍvy a legĺs|atÍvnych
zmĺen a podmienok vyžadovaných od NASES v oblasti ýkajúcej sa IR ÚRvs Registratúra@, jeho určenĺa
a špecĺfikácĺedefinovanej v tejto Zmluve. Poskytovatel' bude tiež podl'a vlastného uváženĺa s
prihlĺadnutímna predpokladané potreby v budúcnostĺinovovať IR ÚPVs Registratúra@ tak, aby jeho
vybaveniu v danom segmente
úroveň primerane zodpovedala technickým možnostiam a počítačovému

Nadobúdatelbv.

1o.2 Nie je si vedomý, že by aktuálna verzia IR ÚPVS Registratúra@ obsahovala skryté, nedokumentované
funkcĺe, ktoré nie sú uvedené ani v používatel'skejpríručke,ani v Zmluve, alebo nie sú uvedené ani vo

Všeobecných lĺcenčnýchpodmienkach a Všeobecných obchodných podmĺenkach, a ktoré by boli účelovo
a vedome naprogramované s cielbm akýmkol'vek spôsobom znemožnĺťalebo obmedziť prácu s lR Úpvs
Registratúrad, pošLooiľ, modĺfikovať a zachytávať dáta s ktoými pracuje IR ÚPVs Registratúra@
akýmkol'vek spôsobom a odosielať dáta mimo Schránky Nadobúdatel'a.

Zmluva o poskytnutí IR ÚPVs RegistratúrP_ver.O0 _rev'00
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čIánok 77
Vyhlásen ia Nadob údatelb
Na dob úda te ľ vyh la s uje, že :

11.1

n.z

Súhlasí stým, že Poskytovatel'mu počas platnosti Zmluvy môže v jednom kalendárnom roku poskytnúť
niekol'ko aktualĺzácĺíIR ÚPVS Registratúrao, ale tiež mu aj nemusí vždy v každom kalendárnom roku
poskytnúť aspoň jednu aktualizáciu IR ÚPVs Regĺstratúra@,pričom mu ale bude stále poskytovať Služby
podpory.

Súhlasís tým, že nie je možnéz jeho strany počas platnosti Zmluvy prerušiť na určitéobdobie
poskytovanie Licencie na predmet Zmluvy a poskytovanie Služieb podpory a nezaplatiť za toto obdobie
Ročný poplatok.

11.3 Nadobudnuý IR ÚPVS Regĺstratúra@, ktoý je predmetom Zmluvy bude používaťlen pre vlastné účely,
zabezpečíjeho autorskú ochranu a bude dodržiavať licenčnéa obchodné podmienky Poskytovatel'a v
zmysle znenia Všeobecných licenčných podmienok a Všeobecných obchodných podmienok platných

pri uzatvorení Zmluvy

a

bez súhlasu Poskytovatel'a neposkytne možnosť pracovať s iR Úpvs

Registratúrao a jeho súčasťoužiadnej tretej právnĺckej alebo fyzĺckej osobe na žĺadneúčely(na účely
ako je napr. kopírovanie IR ÚPVS Registratúra@, predvádzanie IR ÚPVs Registratúrao, konzultácĺe
k IR ÚPVs Registratúra@, porovnávanie parametrov a vlastností IR ÚPVS Registratúrao s konkurenčnýmĺ
programami a pod.) okrem poverených zamestnancov Nadobúdatel'a' Nadobúdatel'vyhlasuje, že je si
vedomý a súhlasís tYm, že porušením záväzkov uvedených v tomto odstavci by porušil Poskytovatelbm
udelené autorské práva na IR ÚPVS Registratúrao, mohoĺ by ohroziť diskrétnosť a bezpečnosť
elektronickej komunĺkácie a je si vedomý možných právnych následkov porušenia tejto povinnostĺ.

It.4

Poskytovatel' ho pred uzavretím tejto Zmluvy podrobne zoznámil s funkciami a možnosťami IR ÚPVs
Registratúra@, že mu boĺ IR ÚRvs Registratúra@ prezentovaný Poskytovatelbm dostatočne zrozumitel'ne
a jasne aj s referenciami na ĺných zákazníkov Poskytovatel'a tak, aby sa mohol zodpovedne a slobodne
rozhodnúťpre nadobudnutie IR ÚRvs negistratúrao od Poskytovateĺ'a' Nadobúdatel' d'alej vyhlasuje, že
funkcie a možnosti nadobúdanéhoIR ÚRvs Registratúra@, s ktorými sa mal možnosť dostatočne
zoznámiť plne vyhovujú použitiu v organizácii, ktorú zastupuje.

11.5

So znením Dodatku k DIZ a jeho prílohy č.1 - Plnomocenstva sa zoznámil, Dodatok k DIZ má k dispozíciĺ,
znenie dokumentov mu je jasné a zrozumitel'né, aže sa bude riadiť znením Dodatku kDIZ
a Plnomocenstva v ĺch relevantných častiach.

čtánok 72

Dohoda o úrovni poskytovaných služieb (SU)

12'I

Poskytovatel' má na nahlásenĺe závady a/alebo poruchy (d'alej len ako ,,Incidenť') zriadené Call centrum,
ktorého formou kontaktu a komunikačným kanálom s Nadobúdatelbm je telefón a email' Telefonicky sú
pracovnícĺ Ca|l centra k dĺspozí,cii Nadobúdatelbvi na tel. čísle0911/223 335 alebo 02/65459 25z,
emailom na podpora@topset.sk' Prevádzkové hodiny Call centra sú v pracovných dňoch od 7:30 - 16:00
hod.. Maximálna dĺžkaodozvy (spätnézavolanĺe) počas prevádzkových hodín na telefonické nahlásenie
Incĺdentu je 1 hodina, maximálna dÍžkaodozvy od nahlásenia Incidentu emailom je tiež 1 hodina.

V uvedených časoch začne Poskytovatel' Incident aj odstraňovať. Mimo prevádzkových hodín je
stanoveným komunikačným kanálom email, s maximálnou dĺžkouodozvy nasledujúcĺpracovný deň.
Poskytovatel'začne Incident riešiť o B:00 hod.. Maximálna doba od nahlásenia incidentu Nadobúdatelbm
po jeho vyriešenĺeje 5 hodín v pracovných dňoch a prevádzkoých hodinách' Ak je problém spôsobený
ýpadkom alebo chybou na strane NAsEs, čas na vyriešenie problému sa môŽe preoĺžĺľv závislosti na
vyriešeníproblému na strane NAsEs. Pri vážnejšíchIncidentoch, resp. Incidentoch vyžadujúcich sĺ časovo
náročnétestovanie bude doba na vyriešenie Incidentu stanovená dohodou Zmluvných strán.

Iz'2

Poskytovatel' sa* zaväzuje poskytovať IR ÚPVs Registratúrao a Služby podpory s infraštruktúrou podl'a
tejto Sl-A nasledovne:

.

plánovaná doba dostupnosti Schránky a systémovej infraštruktúry je nepretržite 24 hodín denne, 7
dnív týždni, 365 dnído roka (24171365) okrem plánovaných technĺckých odstávok a s obmedzeniami
uvedenými nižšie,

zmluva

.

.

7z'3

o

Lr/t6

poskytnutí IR ÚPVs RegistratúrP-ver.00 _rev.00

úroveň dostupnosti Schránky garantuje Poskytovatel'vo svojej infraštruktúre (okrem dostupnosti zo
strany NAsEs) v rozsahu 98 o/o z celkového času, t.j. nedostupnosť Schránky môže byť maximálne
13,44 hodín za 4 tÝždne' resp. 7,3 dňa za rok. Do tohto času sa nepočítajúprípadné krátkodobé
plánované odstávky na údržbutechnických a programoých prostriedkov zo strany Poskytovatel'a
ktoré bude Poskytovatel' prioritne realizovať v dňoch pracovného Vol'na a v pracovných dňoch po
18:00 hod.,

ým

Poskytovatel' vyhlasuje a Nadobúdatel' s

súhlasí,že Poskytovatel' nezodpovedá za žiadnu škodu,

ktorá by mohla vzniknúťNadobúdate|bvi, prípadne tretej strane využívajúcejslužby IR ÚPVS
Registratúra@ v dôsledku výpadku alebo závady IR ÚPVs Registratúra@, pokial' je zo strany
Poskytovatelh dodržaná dostupnosť systému podl'a znenia 2. odrážky tohto odseku, alebo pokial'
neplánovaný ýpadok netrvá dlhšie ako 6 hodín počas prevádzkového času od 7'30 _ 16:00 hod.,
resp. ak bolo doba do vyrĺešeniaIncidentu dohodnutá v Zmysle znenĺa ods' 12.1 obidvomi Zmluvnými
stranami a Poskytovatel' ju dodržal.

Predpokladaný počet doručovaných rÚo (rozhodnutí) do Schránky Nadobúdatel'a za rok je uvedený
v Dodatku k DIZ, počet overovanístavu Schránky na doručovanie za rok je tiež uvedený v Dodatku kDIz,
apríl. Zýšenie počtu
krátkodobý nárast v počte odosielaných EÚD je v mesiacoch február' marec
na základe
Nadobúdatelbm
počtu
rĺešené
s
bude
overovanístavu
schránky
zýšenĺe
EÚD
a
doručovaných
jeho konkrétnych potrieb počas reálnej prevádzky.

a

I2'4

Nadobúdatel' berie na vedomie a súhlasístYm, že v zmysle znenia DIZ, uzavretej medzi Poskytovatelbm
(Konzumentom) a NASES je definovaná frekvencia preberania správ zo Schránky, t.j. minimálny povolený
za dve hodiny. Vodôvodnených prípadoch
interval medzi dvoma cyklamĺ načÍtanĺaobsahu Schránky
je
je možnéskrátĺť interval na jednu hodinu. Nie možnéakceptovať funkcionalitu prístupu do Schránky
Nadobúdatel'a na želanĺe.Tieto obmedzenia vychádzajú najmä z požiadavky zabezpečenĺaudržatel'nosti
prevádzky Úpvs zo strany NAsEs.

Ix

I2.5 Ak bude

počas plnenia Zmluvy potrebné riešiťprevádzkové alebo adminĺstratÍvne záležitosti v súvislosti
so Zmluvou, IR ÚPVs Registratúra@ a/alebo Schránkou Nadobúdatel'a, Zmluvné strany ich budú riešiť
prostrednícwom osôb uvedených nižšĺev eskalačnej matici. Najskôr bude záležitosť riešená osobami v 1.
stupni a následne v prípade nevyriešenia problému osobamĺv 2. stupni eskalačnej matĺce.

Lz'6

Eskalačná matica:
1. stupeň

Za Poskytovatel'a:
tel.:
emaĺl:

Za Nadobúdatelh:

Marĺan Schmĺdt
09171109 403

tel.:

podpora@topset.sk

email:

2. stupeň

Za Poskytovatelh:
tel.:
email:

Za Nadobúdatel'a:

Ing. Rastislav Vlček
09171618 728

tel.:

rastislav.vlcek@topset.

s

k

email:

čtánok ĺg
ochrana osobných údajov

13'1

Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvorĺa (ak ešte doteraz neuzatvorili) spolu s touto Zmluvou aj Zmluvu
o poverení spracúvanímosobných údajov, v ktorej sú uvedené práva a povinnosti Zmluvných strán
a subsprostredkovatelbv pri ochrane osobných údajov.

čtánok 74
Mlča ntivost' a och ra na dôverných in formácĺí

14.I

Mlčanlivosťoboch Zmluvných strán v oblasti ochrany osobných údajov je uvedená v Zmluve o poverení
spracúvaním osobných údajov.

14'2 Zmluvné strany sa zaväzujúzachovávať mlčanlivosťo informáciách, ktoré získali prĺ realizácii

predmetu

Zmluva o poskytnutí IR ÚPVs Regĺstratúrf_ver.O0 _rev.00
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Zmluvy a/alebo plnení zmluvných podmienok. Žiadne ĺnformácie spojené s predmetom Zm|uvy okrem
informácĺí:

.
.
.

nachádzajúcich sa v Zmluve,

zverejnených pred uzavretím Zmĺuvy,
poskytnuých v zmysle znenia ods. 14.4.

nesmú byť použiténa iné účelyako je definované v Zmluve a nesmú byť poskytnuté bez súhlasu druhej
Zmluvnej strany žĺadnejtretej fyzickej a/alebo právnickej osobe s výnĺmkou osôb uvedených v ods. 14.4,
a to ani po prípadnom skončeníprávneho vzťahu založenéhoZmluvou. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú
si vedomé možných právnych následkov porušenia tejto povinnosti.

t4.3

Zmluvné strany sa zaväzujú zaobchádzať s akýmikol'vek informáciami poskytnuými druhou Zmluvnou
stranou, ako aj s informáciami majúcimi charakter obchodného tajomstva v súlade so znením sI7
obchodného zákonníka (d'alej len ,,Dôverné informácie") a sú povĺnnézabezpečĺťich ochranu pred
a

kým kol'vek poskytn utím a/a lebo zneužitím tretím i osoba m i.

I4.4 Zmluvná strana je oprávnená poskytnúť tretej osobe Dôverné informácie len s predchádzajúcĺm
písomným súhlasom druhej Zmluvnej strany okrem prípadu, ak by povinnosť zverejnenia alebo
poskytnutia Dôverných informácií tretím stranám vyplývala zo:

.
.
.

t4.5

záväzkov Zm|uvných strán pri plnení Zmluvy (zamestnanci a štatutárĺ Zmluvných strán, tretĺe osoby
poverené Zmluvnýmĺ stranami plnením ZmIuvy),
zákona alebo z právoplatného rozhodnutia príslušnéhoštátneho orgánu (napr. poskytnutie Dôverných
ĺnformácĺíorgánom čĺnnýmv trestnom konaní, súdu, prokuratúre, fĺnančnejspráve atd'.),
zmluvných vzťahov s odbornýmĺ poradcami Zmluvných strán, ktorí sú viazaní zákonnou povinnostbu
mlčanlivosti (napr. advokáti, daňoví poradcovia, audítori, konzultanti), a to v súvislosti s poskytovaním
ich služĺeb dotknutej Zmluvnej strane.

ostatné zákonné povinnosti mlčanlivosti ostávajú nedotknuté.
V prípade poskytnutia Dôvernej informácie tretej osobe v súlade so znením Zmluvy je Zmluvná strana,
ktorá poskytuje takúto Dôvernú informáciu, povĺnná zaviazať tretiu osobu povĺnnosťou zabezpečĺť
ochranu Dôvernej informácie v súlade so znením tohto článku.

14.6 Medzi Dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo

použitia

bežne dostupné verejnosti.

I4.7 Každá zo Zmluvných strán je povinná oznámiť druhej Zmluvnej strane prípadnéporušenie

svojej

povinnosti mlčanlĺvostĺbez zbytočnéhoodkladu po tom, čo sa o takomto porušení dozvie. Porušujúca
Zmluvná strana je povinná bezodkladne vykonať opatrenĺa na zamedzenie porušovanĺapovĺnnosti
mlčanlĺvosti.

14.B Poskytovatel' sa zaväzuje zabezpečiĹ aby pri plnení jeho záväzkov nedošlo k strate, úniku, poškodenĺu
a inému ohrozeniu dát Nadobúdatelh.

L4.9 Nadobúdatel'ýmto dáva súhlas Poskytovatelbvi, aby ho Poskytovatel' mohol
svojho zákazníka'

uvádzať v referenciách ako

čtánok 75

Záručné podmienky

15.1 Na

IR

Úľvs

mesiacov

a zdokumentovaný poskytuje Poskytovatel' záruku 24
dátumu podpisu Akceptačnéhoprotokolu Zmluvnýmĺ stranami. V záručnej dobe

Registratúra@, tak ako bol dodaný

od

Poskytovatel'na vlastné náklady odstráni prípadnénedostatky reklamované Nadobúdatelbm. Konkrétne
záručné podmie4ky sú uvedené vo Všeobecných licenčných podmienkach a vo Všeobecných obchodných
podmienkach.

L5.2 Pri riešenízáručných vád môže Poskytovatel' dočasne vyrĺešĺťvadu, alebo navrhnúťNadobúdatelbvi
alternatívny spôsob riešenia vady aj náhradným spôsobom tak, aby bola zabezpečená prevádzka
elektronických služĺeb.

15.3 Poskytovatel' neručív záručnej dobe za vady, ktoré vznikli neposkytnutím súčĺnnostizo

strany

Zmluva

o

r3l16
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Nadobúdatel'a.

I5.4 Ak sĺ Nadobúdatel' bez

preukazného písomného súhlasu Poskytovatelh nechá zriadiť a začne využívať
defĺnované
touto
Zmluvou od inej tretej strany/ okrem ĺnéhostratí aj záruku Poskytovatel'a
služby
v zmysle znenia ods. 15.1, a to od okamihu uzavretia zmluvy s ĺným poskytovatelbm.

čtánok ĺo

Platnosť a zánik Zmluvy

16.1

Zmluva je uzavretá na dobu určitúdo 3L12.20z5.

t6.2

Zmluvu možno ukončiť/ukončujesa:

a)
b)

c)

d)
e)

uplynutím doby, na ktorÚ je Zmluva uzavretá,
dohodou Zmluvných strán podlh znenĺa ods. 16'3,

vypovedbu podlh znenia ods. 16.4,
odstúpenímod Zmluvy podl'a znenia ods' 16.6,
zánĺkom zmluvy podlh znenia ods. 16.9, 16.10.

16'3 Zmluvné strany môžu ukončiťplatnosť Zmluvy písomne obojstrannou dohodou,
Zmluvnými stranami na základe písomného návrhu jednej zo Zmluvných strán.

podpísanou oboma

16.4 Ak anĺ jedna Zmluvná strana písomne nepotvrdí druhej Zmluvnej strane najneskôr do 31 dní pred

uplynutím termínu, do ktorého bola Zmluva na dobu určitúuzavretá (podl'a znenia ods. 16.1), že nad'alej
trvá na ukončeníplatnosti Zmluvy na dobu určitú,potom zostáva Zmluva nadhlej v platnosti a zmenísa

doba, na ktorú bola Zmluva uzavretá z doby určitej na dobu neurčitú,a to od 1. januára roku
nasledujúceho po uplynutítermínu, do ktorého bola Zmluva na dobu určitúuzavretá.

Každá zo Zmluvných strán môže vypovedať Zmluvu na dobu neurčitú(po uplynutí termínu, do ktorého
bola uzavretá Zmluva na dobu určitú)písomnou výpovedbu
mesačnou ýpovednou lehotou ku koncu
kalendárneho roka, t'j. písomná ýpoved'musí byť doručená druhej Zmluvnej strane najneskôr v termíne
do 30. novembra aktuálneho roka a výpovedná lehota uplynĺe dňa 31. decembra aktuálneho roka.

s

16.5 Ak

Nadobúdatel' písomne nepotvrdí Poskytovatelbvĺ, že nad'alej trvá na ukončeníZmluvy na dobu určitú

v zmysle znenia ods. 16'4, potom bude Poskytovatel'automaticky poskytovať Nadobúdatelbvi Licenciu na
IR ÚPVS Registratúrao a Služby podpory na d'alšíkatendárny rok. Poskytovatel' bude mať právo na
zaplatenie Ročnéhopoplatku v zmysĺe znenĺa Zmluvy, a to rovnako ako počas doby platnosti Zmluvy na

dobu určitúa Nadobúdatel'bude mať povinnosť fakturovaný Ročný poplatok zaplatiť.

16'6 Ak

porušíZmluvu, vznikne druhej Zmluvnej strane právo na
podmienok
okamžĺtéodstúpenie od Zmluvy za
daných obchodným zákonníkom a touto Zmluvou.
odstúpenímod Zmluvy táto Zmluva zanĺká dňom doručenia písomného odstúpenia od Zmluvy druhej
niektorá zo Zmluvných strán podstatne

Zmluvnej strane.

a) Za podstatné porušenie Zmluvy Nadobúdatelbm sa bude považovať:

.

.

omeškanĺezaplatenia fakturovanej sumy za Ročný poplatok dlhšie ako 30 dní po termíne splatnosti
uvedenom vo faktúre/daňovom doklade,
porušenie akýchkol'vek lĺcenčnýcha autorských práv Poskytovatel'a (definovaných v tejto Zmluve

.
.

vo Všeobecných licenčných podmienkach)

k autorským dielam podlh tejto Zmluvy, t.j. k
jeho
nadobudnutému IR ÚRvs Registratúrao a
aktualizovaným verziám a porušenie akýchkol'vek
povinností a záväzkov Nadobúdatel'a voči Poskytovatelbvĺ vo vzťahu k ochrane poskytnuých
informácĺí, kódov a prístupoých hesiel, pri ktorom nie je možnéspravodlivo požadovať od
Poskytovatel'a, aby pokračoval v plnení svojich zmluvných povinností voči Nadobúdatelbvi podl'a

a

Zmĺuvy, a to so zretelbm na jej obsah a účel,

porušenĺe*mluvných povinnostíuvedených v ods. 9'4 počas doby viazanostĺ Zmluvy,

iné podstatné porušenia záväzkov a vyhlásení Nadobúdatel'a podl'a znenĺa Čl. s

Nadobúdatel'a, znenia Ó.
dôverných informácií.

tr

Záväzky

vynusenĺa Nadobúdatel'a a znenia čl. tĺ Nlčanlivosť a ochrana

Zmluva

o

poskytnutí IR ÚPVs RegiltratúrP-ver.00 _rev'00

r4l16

b) Za podstatné porušenie Zmluvy Poskytovatelbm sa bude považovať:

.

nefunkčnosť IR ÚRvs Registratúrao, a/alebo obmedzenĺe činnosti IR ÚPVS RegistratÚrao a/alebo
omeškanie s aktualizáciou IR ÚľVS Regĺstratúraojednoznačne zavinené Poskytovatelbm, ktoré by

podstatným spôsobom a dlhodobejšie obmedzilo, alebo úplne znemožnilo prácu s IR ÚPVS
Registratúra@ resp. s jeho aktuaĺizovanými verziami vzmysle znenia Zmluvy, a na ktoré
preukázateĺ'ne, písomne a opakovane upozornil Nadobúdatel'Poskytovatel'a.

. iné podstatné porušenĺa záväzkov a vyhlásení Poskytovatel'a

podl'a znenia Ó.+ Záväzky

Poskytovatel'a, znenia čl. z ĺermínya spôsob plnenia, znenia Č. ro Vyhlásenĺa Poskytovatel'a,
znenĺa Čt. ĺz Dohoda o úrovnĺposkytovaných služĺeb(sLA), znenia Čl. r+ vlčanlivosťa ochrana
dôverných informácĺíaznenia čl. :.s záručné podmienky.

L6.7

Zmluvné strany sa odchylne od $ 351 obchodného zákonníka dohodlĺ na nasledovnom:

.

Zmluvné strany si ponechajú plnenia, ktoré si poskytli a priebežne poskytovali do účĺnnostiodstúpenĺa
od Zmluvy, pričom Nadobúdatel'bude akceptovať znenie ods. 16.B.

. v prípade odstúpenia od Zmluvy

jednou zo 7mluvných strán, bude Nadobúdatel' povinný bez
meškania prevziať od Poskytovatel'a všetky plnenia vyplývajúce z predmetu Zmluvy, a to vzniknuté,

.

.

vykonané alebo poskytnuté Poskytovatelbm

do

účinnostĺodstúpenia od Zmluvy,

odstúpenímPoskytovateĺ'a od Zmluvy nezaniká právo Poskytovatel'a voči Nadobúdatelbvi na
zaplatenie vyfakturovaných čiastok za plnenie Zmluvy, ktoré (plnenie) bolo riadne odovzdané
Nadobúdatelbvĺ pred účĺnnosťouodstúpenia od Zmluvy. Nezaniká anĺ právo Poskytovatel'a voči
Nadobúdatelbvi na zaplatenie všetkých vyfakturovaných čiastok po odstúpeníPoskytovatel'a od
Zmluvy za plnenia Zmluvy, ktoré (plnenia) neboli do účĺnnostiodstúpenĺa od Zmluvy vyfakturované,
ale zo strany Poskytovatel'a bolĺ riadne vykonané alebo poskytnuté pred účinnosťouodstúpenia
Poskytovatelh od Zmluvy.

sa

všetky jeho fĺnančnézáväzky vočĺPoskytovatelbvi
okamžite splatné. Nadobúdatel' bude povinný uhradiť Poskytovate|bvĺ aj čĺastkyvyfakturovane po
odstúpeníod Zmluvy za plnenia vznĺknuté,vykonané a|ebo poskytnuté Poskytovatelbm do dňa
odstúpenia od .Zmluvy Nadobúdatelbm, a to ihned' a v plnom rozsahu v zmysle podmienok
dohodnuýcn v Čl. B Zmluvné ceny ods. B.5 a Čt.g Platobné podmienky. Ďalej bude Nadobúdatel'
povinný uhradiť Poskytovatelbvĺ aj všetky preukázatel'né náklady a škody, ktoré vznikli
Poskytovatelbvĺ v súvislosti s plnením Zmluvy, a to odo dňa nadobudnutia platnosti a účinnosti
Zmluvy až do dňa účinnostiodstúpenĺaod Zmluvy' odstúpenie od Zmluvy sa nedoýka nároku na
náhradu škody Poskytovatel'a a ani nárokov Poskytovatel'a vypl'ývajúcich z porušenia Zmluvy
Nadobúdatelbm vzniknuých do zánĺku Zmluvy odstúpením.
ak od Zmluvy odstúpi Nadobúdatel', stanú

16.8 Po zaniknutí Zmluvy odstúpením Poskytovatelh alebo Nadobúdatelh od Zmluvy

z dôvodu podstatného
porušenia Zmluvy, bude Nadobúdatel' povinný prestať dhlej IR ÚRvs Regĺstratúra@ používať,k čomu sa
aj zaväzuje. Na zabezpečenie tohto záväzku a ochranu svojĺch práv môže použiťPoskytovatel'
technologické opatrenia, ktorými zabezpečíaby sa uvedený záväzok zrealizoval a1 bez súčinnosti
NadobÚdatel'a' Výsledkom technologických opatrení
prerušenie prepojenĺa Schránky
Nadobúdatel'a s IR Úpvs Registratúra@, a to ihned' po doručeníoznámenia o odstúpení zmluvy
Nadobúdatelbm, alebo po doručenínávratky k doručenke Poskytovatelbvi od Nadobúdatel'a, ktorou
(doručenkou) oznámil Poskytovatel'Nadobúdatelbvi odstúpenĺeod Zmluvy. Poskytovatel' sa zaväzuje, že
uvedenými technologickými opatreniami žiadnym spôsobom nezasiahne do lokálnej počítačovej
infraštruktúryNadobúdatel'a, a
vrátane jeho počĺtačov.Nadobúdatel' vyhlasuje' Že uvedené
technologické opatrenia Poskytovatel'a berie r1a vedomie, súhlasísnimi a bude ich akceptovat'.

bude

to

16'9

Zmluva stráca platnosť dňom zániku jednej zo Zmluvných strán, ibaže by práva a povinnosti vyplývajúce
zo 1mluvy prev*zala nástupnícka organizácia.

16.i0 Ak Zmluvné strany uzavrú novú zmluvu s predmetom zmluvy podobným alebo totožným so znením
Zmluvy zanikne okamihom nadobudnutĺa platnostĺ a účinnosti novej zmluvy.
Zmluvy, platnosť a účĺnnosť
16.11

ukončenízmluvy zostávajú nadhlej v platnosti ustanovenia ýkajúce sa autorských práv
Poskytovate|h, sankcií za porušenie autorských práv Poskytovatel'a a náhrad za prípadné škody

Aj po

Zmluva

o

poskytnutí IR ÚPVs Registratúrf-ver.00 _rev.00

1s/16

z nedodržania zmluvných záväzkov Zmluvnými stranami.

čtánok 77
ostatné ustanovenia
17'1" Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami a účinnosťvzmysle znenia $47 a
zákona č.40l1964 Zb. (občĺanskyzákonník) v znení neskorších predpisov nasledujúcĺdeň po zverejnení
na určenom webovom sídle Nadobúdatelh.

17.2 Nadobúdatel'písomne (listom, emaĺlom alebo potvrdením vtejto Zmluve) oznámi Poskytovatelbvi
a kedy zverejnil Zmluvu.

I7'3

Zmeny

a dodatky

k

Zmluve budú uplatnené zásadne

Zmluvnou stranou.

kde

písomne a to dodatkami potvrdenými každou

L7.4 Práva a povinnostĺ a právne vzťahy Zmluvných strán vypl'ývajúce z tejto Zmĺuvy a/alebo vzniknuté
v súvislosti s jej plnením, ktoré nĺe sú v Zmluve explicitne uvedené, sa budú riadĺťpríslušnými

17

.5

ustanoveniamĺ zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník, zákonom č. 1B5/2o15 Z.z. Autorský zákon,
podl'a zákona č. 18/1996 Z.z. Zákon o cenách v zmysle znenĺa neskorších predpĺsov a ostatnýmĺ
relevantnýmĺ platnýmĺ právnymĺ predpismi Slovenskej republiky.

Nároky za škody a vady v predmete plnenia, za škody z nedodržania záväzkov podl'a Zmluvy, pokĺal' ich
Zmluva neupravuje sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník
v zmysle znenĺa neskoršíchpredpisov.
Poskytovatel' nezodpovedá za škody, ktoré vznĺkli Nadobúdatelbvi porušením jeho povinností, najmä ale
nĺelen porušením jeho záväzkov a vyhlásení v zmysle znenia Čl. závazky Nadobúdatel'a a Ó. rt
Vyhlásenĺa Nadobúdateĺ'a.

s

77.6

Neoddelitel'nou súčasťouZmluvy sú Všeobecné licenčnépodmienky spoločnosti T9PSET Solutions s.r.o.
verzia 2020'1 a Všeobecné obchodné podmĺenky spoločnosti ToPSET Solutions s.r.o. verzĺa 2o2o.I
vydané dňa 20. januára 2020, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke Poskytovatelh www.topset.sk'

Uzavretím Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujúdodržiavať ustanovenĺa Všeobecných lĺcenčných
podmĺenok a Všeobecných obchodných podmĺenok. Výnimkou z tohto záväzku je zmena, rozšírenie,

zúženie,modifĺkovanie príp' nahradenie znenia jednotlivých odstavcov Všeobecných lĺcenčných

podmienok a Všeobecných obchodných podmĺenok ĺch zmeneným znením v príslušných častĺachZmluvy
a jej prípadných dodatkov. V takom prípade má znenie Zmluvy a dodatkov prĺoritu pred znením
Všeobecných lĺcenčnýchpodmĺenok a Všeobecných obchodných podmienok.

Nadobúdatel' vyhlasuje, že sa pred uzavretím Zmluvy rĺadne oboznámil so Všeobecnými lĺcenčnými
podmienkami a Všeobecnýmĺobchodnými podmienkami vo vyššĺeuvedenej verzii, podmienky sú mu
jasné a súhlasís ich znením'

I7.7 Ak bude Zmluva dotknutá

v dôs|edku legislatÍvnych zmĺen, Zmluvné strany

sa zaväzujú,že bez

zbytočného odkladu uvedú jej obsah do súladu s novým právnym stavom písomným dodatkom ta( aby
nové znenia dotknuých ustanoveníZmluvy boli čo najbližšĺezneniu pôvodných ustanovení, alebo zmyslu
pôvodných ustanovení'

t7

'B

V prípade, ak sa niektorá časťZmluvy stane neplatnou bez zavinenia zmluvných strán, Zmluvné strany
súhlasia, že ým nie je dotknuý celý obsah Zmluvy.

77.9 Po dobu trvanĺa vyššejmoci,

ktorá je definovaná vo Všeobecných obchodných podmĺenkach sa plnenie
záväzkov Zmluvnej strany, ktorá je postĺhnutá vyššou mocou/ podlh tejto Zmluvy pozastavuje do doby
odstránenia následkov vyššejmocĺ u postihnutej Zmluvnej strany'

17.10 Písomná zásielka od jednej Zmluvnej strany sa bude považovať za doručenúdruhej Zmluvnej strane:

.
o

.

dňom prevzatia zásielky,
odmĺetnutímprevzatia zásielky od pošý alebo doručovatel'skej spoločnosti. V tomto prípade sa za deň
doručenĺa zásielky bude pokladať deň, kedy adresát zásielku odmietol prevzĺať,
dňom uplynutia úložnejdoby na pošte alebo v doručovatel'skej spoločnosti, ak nebol adresát poštou
alebo doručovatel'skou spoločnosťouzastihnutel'ný na adrese uvedenej v Zmluve (alebo na inej

iLiF,sEŤ 3o|'Jtioĺ'
Zmluva o poskytnutí IR ÚPVs Registratúrf_ver.OO

'l C2l6ĺJ5vz5'l.
E:

lČo: a6919805,

-rev'00

IÓ

|oĺ;

J.
I

k

oĺ,ri, SKŽ9_.,q';; 162

_ĺ_

adrese, ktorú oznámil adresát dodatočne písomne a preukáZatel'ne odosielatel'ovi) a adresát sĺ
nevyzdvihol zásielku na pošte ani počas úložnejdoby, alebo mu opakovane Zásĺelku nebolo možné
doručiťdoručovateĺ'skouspoločnostbu.

17.IL Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzatvorili slobodne, vážne a bez omylu, ich zmluvná vol'nosť nie je
ničímobmedzená, text Zmluvy si prečítali,jeho obsahu porozumelĺ a na znak súhlasu ju podpisujú.
77.L2Zmluva je Vyhotovená Vo dvoch origĺnáloch, z ktoých po ich obojstrannom potvrdení si Poskytovatel'
ponechá jedno vyhotovenie a Nadobúdatel' tiež jedno vyhotovenie.

Stupava, dňa

22.06'2020

r)

Krajné, dňa

2

I

-06-2020

././.'...t..:....'......../.
JUDr. Ján Konečlý
starosta /

....../..........,....,.
Ing. Ján Vlček
konatel'
Za Poskytovatel'a

Za Nadobúdatel'a

TgPSET Bolutions s.r.o.
-||:]]éJ_'0.
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stupava
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Potvrdenie o zverejnení Zmluvy

Potvrdzujem, že táto
zákonník) dňa ...

Zmluva bola zverejnená

v zmysle znenia

$ 47a zákona č. 4011964 Zb.

na webovom sídle Nadobúdatel'a:

Za Nadobúdatel'a

(občiansky

