ZMLUVA
O vytvorenie technického používateľa k schránkam obcí
a miest pripojených k IS DCOM
uzavretá podľa ust. § 269 ods.2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi:

Zastúpená:
IČO:

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Kollárova 8, 917 02 Trnava
Mgr. Rastislav Janota, generálny riaditeľ
42156424

Ako príspevková organizácia Úrady vlády Slovenskej republiky
(ďalej len „NASES“)

Zastúpené:

IČ DPH/DIČ:

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy
(DEUS)
Kýčerského 5, 811 05 Bratislava,
Ing. Pavel Bojňanský, člen správnej rady
JUDr. Margaréta Tatárová, člen správnej rady
Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc., člen správnej rady
Ing. Milan Muška, člen správnej rady
45 736 359

Slovenska

Ako záujmové združenie Ministerstva financií Slovenskej republiky a Združenia miest a obcí
Slovenska v zmysle § 20f zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších právnych predpisov
zapísané v Registri záujmových združení právnických osôb vedenom Obvodným úradom
Bratislava pod registračným číslom: ObU-BA-OVVS2-2011/20924.
(ďalej len „DEUS“)
Článok 1
PREAMBULA

1.1

Informačný systém dátového centra obcí a miest (ďalej len „IS DCOM“) je nadrezortný
informačný systém verejnej správy, ktorý poskytuje obciam k nemu pripojeným
technické a programové prostriedky na výkon verejnej moci elektronicky, na
prevádzkovanie informačných systémov verejnej správy v ich správe a na zabezpečenie
základných činností v oblasti elektronického výkonu vnútorných agend a prevádzku
ostatných informačných systémov, ktoré obec používa. Správcom a prevádzkovateľom
IS DCOM je DEUS.

1.2

Obce a mestá používajú IS DCOM na výkon verejnej moci elektronicky v súlade s úst.
zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej

moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Obce a mestá
používajúce IS DCOM poverili prevádzkou svojich informačných systémov DEUS
v zmysle § 3 ods. 5 zákona o ISVS.
1.3

Združenie DEUS je prevádzkovateľom informačných systémov obcí a miest
pripojených k IS DCOM.

1.4

Obce a mestá používajúce IS DCOM v Zmluve o pripojení k IS DCOM (čl. 6 ods. 1
Všeobecných zmluvných podmienok tvoriacich neoddeliteľnú prílohu k tejto Zmluve)
splnomocnili DEUS na svoje zastupovanie pred tretími stranami vo veciach týkajúcich
sa predmetu Zmluvy o pripojení k IS DCOM a elektronického výkonu verejnej moci.
DEUS je najmä, ale nie výlučne, oprávnený rokovať s tretími stranami vo veci
prepojenia aplikačných modulov IS DCOM, ktoré sú obce a mestá oprávnené používať
na základe Zmluvy o pripojení k IS DCOM, s inými informačnými systémami verejnej
správy.
Článok 2
Predmet dohody a ďalšie ustanovenia

2.1

Na základe tejto Zmluvy vytvorí NASES k elektronickým schránkam obcí a miest
pripojených k IS DCOM technického užívateľa, prostredníctvom ktorého bude IS
DCOM k týmto elektronickým schránkam pristupovať za účelom výkonu verejnej moci
elektronicky.

2.2

IS DCOM má prostredníctvom technického používateľa prístup k elektronickým
schránkam obcí a miest používajúcim IS DCOM pre automatizovanie elektronickej
komunikácie prostredníctvom elektronickej schránky.

2.3

Legitímnosť DEUS pristupovať prostredníctvom IS DCOM do elektronických schránok
obcí a miest pripojených k IS DCOM vyplýva:
1. na základe tejto Zmluvy a
2. zo skutočnosti, že DEUS je prevádzkovateľom informačných systémov obcí
a miest pripojených k IS DCOM.

2.4

Žiadosť o vytvorenie technického používateľa k týmto schránkam bude DEUS podávať
hromadne v excel tabuľke raz za dva týždne / mesiac. V rovnakom intervale DEUS
oznamuje NASES aj akékoľvek ďalšie relevantné skutočnosti k obciam a mestám
pripojeným k IS DCOM (napríklad zánik pripojenia k IS DCOM)
Článok 3
Záverečné ustanovenia

3.1

Zmluvné strany prehlasujú, že údaje v uvedené v tejto Zmluve sú aktuálne a pravdivé.
Prípadné zmeny týchto údajov sa zmluvné strany zaväzujú oznámiť bezodkladne.

3.2

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu päť rokov a nadobúda platnosť dňom podpisu
všetkými účastníkmi zmluvy a účinnosť dňom po dni zverejnenia v centrálnom registri
zmlúv.

3.3

Túto zmluvu možno ukončiť aj dohodou zmluvných strán alebo v prípade výpovede
uplynutím výpovednej doby, ktorá je 3 (tri) mesiace. Výpovedná doba začne plynúť
v prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej
zmluvnej strane. Ukončenie a zánik zmluvy nemá vplyv na vyrovnanie všetkých
záväzkov, ktoré medzi zmluvnými stranami vznikli počas jej platnosti.

3.3

Zmluvu je možné meniť len po vzájomnej dohode, písomne, formou očíslovaných
dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami

3.4

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana
dostane po dve vyhotovenia.

3.5

Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola uzatvorená vážne, zrozumiteľne a určite,
nebola uzavretá v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, pred podpisom si ju
prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju podpísali.

