ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
Č. MSD_Lozorno_O1

Zmiuvné strany:
Objednávateľ odberateľ

Obec Lozorno
Hiavná Č. I
900 55 Lozorno
00304905
2020643669
Mgr. Ľuboš Tvrdoň, starosta obce Lozorno

-

ičo
DIČ
v zastúpeni
d‘alej len „Objednávatel“

a
Poskytovatel‘

—

dodávatel‘

MAPA Slovakia Digital, s. r‘ o.
Dvojkrížna 49
821 06 Bratislava
45 325 600
SK2022951260
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro,
vložka 62591/B
Tatrabanka, a.s.
SKI4 1100 0000 0029 2383 0415 TATRSKBX
2923830415/1100
Mgr. Ján Gašpárek, konateľ

IČO
lČ DPH
Spoločnosťje zapisaná
v obchodnom registri
Bankové spojenie
BAN
Číslo úČtu
v zastúpeni
ďalej len „Poskytovateľ“

J

VŠEOBECNÉ USTANOVENJA

1.1

Poskytovateľ a Objednávateľ uzatvárajú v zmysle ~ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka Č. 513/1991
Zb. v zneni neskoršich predpisov a ~ 44 a nasl. zákona č. 618/2003 0 autorskom práve a právach
súvisiacich a autorským právom (d‘alej v texte aj ako „autorský zákon‘) túto Zmluvu o Poskytovaní
Služieb, ktoré je zároveň aj sublicenČnou zmluvou na používanie diela špecifikovaného nižšie. (ďalej
len “Zmluva“).

1.2

Poskytovatel‘ vykonáva majetkové práva k Dielu, špecifikovaného v Prílohe Č. I (ďalej v texte aj ako
„Dielď‘). Dlelo je špecifický softvérový produkt s názvom „mOBEC verzia 2.0“. Toto Dielo je určené na
vizualizáciu katastra, územného plánu, inžinierskych sletí, inštitúcií a mých dát na podklade digitálnych
máp obce.

1.3

Objednávatel‘ má záujem zobrazovať prostrednictvom Dlela formou internetového pristupu pre seba
(interné potreby zamestnancov) a tretie osoby (verejnosť) digitálne mapy a databázy v zmysle Prílohy
Č. 1.

JI
11.1

PREDMETZMLUVY

Poskytovatel‘ sa zavázuje poskytovať pre Objednávatei‘a nasledovné služby:
a) Poskytnúť sublicenciu k Dielu v rozsahu v zmysle či. Ill. tejto zmluvy.
b) Poskytnúť pristup na svoj server, prostredníctvom ktorého bude Dielo spristupnené v zmysie tejto
zmluvy.
c) lmplementovať a importovať digitálne mapy a databázy dodané Objednávateľom tak, aby sa dali
prehliadať vo forme sprístupnenia Dlela v rozsahu uvedenom v ČI. Ill. tejto zmluvy.
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d) Zaškoliť zamestnancov Objednávateľa v priestoroch jeho sídla.
e) Prostredníctvom Dlela sprístupniť Objednávateľovi elektronické služby katastra v správe Uradu
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.
f) Vykonať jedenkrát ročne aktualizáciu digitálnych máp a databáz dodaných Objednávatel‘om (d‘alej
v texte aj ako »aktualizácie Diela«). Pra vylúčenie pochybností sa v zmysle tejto zmluvy rozumie pod
pojmom aktualizácia Dlela, výlučne taký zásah do Dlela, ktorý nie je updatom, zmenou ani
rozšírenim Dlela.
g) V prípade osobitného pisomného dojednania uskuteční Poskytovateľ update I zmenu / rozšĺrenie
Dlela, pričom cena takejto úpravy diola, bude dojednaná vždy osobitne. Pre vylúčenie pochybnosti
sa v zmysle tejto zmluvy pod pojmom update dlela rozumie akékoľvek nasadenie novej funkcionality
alebo zmena existujúcej funkcionality alebo mé spracovanie alebo akákoľvek má úprava alebo
zmena Diela oproti Prilohe Č. 1 (ďalej aj «update Dlela«).
11.2

Objednávatel‘ sa zavázuje:
a) DodaV v zmysle tejto zmluvy Poskytovateľovi na vlastně náklady a zodpovednosť digitálne mapy
a databázy bez právnych a faktických vád a to ako k začatiu poskytovania služieb tak aj jedenkrát
ročne k vykonaniu aktualizácie Diela.
b) ZabezpečiV si na vlastné náklady a zodpovednosť doménu, prostrednictvom ktorej budú vykonávané
služby Poskytovatela.
c) Uhradiť Poskytovatelovi za riadne odovzdané služby dojednanú odmenu.

III SUBLICENČNÁ ZMLUVA
111.1

Táto zmluva je zároveň aj sublicenčnou zmluvou, ktorou Poskytovatel‘ udel‘uje Objednávatel‘ovi právo
použiV Dielo spösobom:
a) Spristupnenia Diela pre interně potreby zamestnancov Objednávatel‘a prostrednictvom internetu so
zabezpečeným pristupom cez meno a heslo, které dodá Poskytovatel‘.
b) Sprístupnenia Diela prostredníctvom verejnej siete Internet, a to prostrednictvom domény
Objednávateľa www.lozorno.sk pre tretie osoby (ďalej v texte aj ako „doména objednávateľa«).

111.2

Doba poskytnutia Dlela v zmysle tohto článku sa udeľuje na dobu trvania tejto zmluvy.

111.3

Odmena za poskytnutie sublicencie je uvedená v Čl. V. tejto zmluvy. Objednávateľ nadobudne
sublicenčné práva v zmysle tejto zmluvy okamihom uhradenia celej ceny v zmysle či. V. te]to zmluvy.

111.4

Sublicencia sa poskytuje v územne neobmedzenom rozsahu avšak v obmedzenom vecnom
užĺvateľskom rozsahu v zrnysle spĎsobu použitia podia tejto zmluvy.

111.5

V pripade, ak by na základe osobitnej dohody medzi zmluvnými stranami došlo k updatu I zmene I
rozšíreniu dlela, platia dojednania tohto článku aj pre všetky takéto úpravy Dlela.

IV SPÓSOB A LEHOTY PLNENIA SLUŽBY
IV.1

Plnenie predmetu zmiuvy bude realizované podľa tohto časového harmonogramu:
a) Do 30 dnĺ Od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy sprístupni PoskytovateF Objednávatel‘ovi službu vo
verzii
„demo“
prostredníctvom
zabezpečeného
prístupu
cez
doménu:
demo,mapovyportal.skIniOBEC/lozorno.
b) Následne Poskytovatel‘ vyzve Objednávatel‘a na akceptáciu Diela, která sa uskutočnĺ najneskčr do 5
pracovných dni Od sprístupnenia služby podia odseku a). Dlelo bude považované za akceptované
bez výhrad, ak nie sú počas procesu akceptácie zistené žiadne chyby. O akceptácii Dlela v pinem
rozsahu spišu zmluvné strany akceptaČný protokol.
c) Po dohode zmluvných strán bude realizované zaškoienie zamestnancov Objednávatel‘a.
h) V pripade, ak pčjde o aktualizáciu Dlela, použijú sa dojednania tohto bodu primerane.

IV.2

Poskytovateľ zabezpečí všetky služby definované v tejto zmluve vo vlastných priestoroch za pomoci
vlastnej hardvérovej a softvérovej infraštruktúry s viastnými personálnymi kapacitami. V špecifických
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prípadoch, ak si to vyžiada zadanie Objednávateľa, může byť využitý priestor, hardvér a softvér
Objednávatel‘a.
V.3

Miesto poskytnutia služieb je prostrednictvom sprístupnenia služieb na verejnej sieti internet, a to
prostrednictvom domény Objednávateľa, ak sa Zmiuvné strany nedohodnú inak.

V.4

Poskytovateľ nie je v omeškaní s poskytnutím služieb v prípade, ak mu Objednávateľ neposkytol
nevyhnutne potrebnú súčinnosť v zmysle tejto Zmluvy. V takomto prípade bude časový harmonogram
primerane upravený, a to na základe dohody Zmluvných strán, v opačnom pripade sa o dobu
omeškania sa Objednávatel‘a posúvajú termĺny uvedené v časovom harmonograme.

V.5

Potrebný prístup na internet vyžadovaný aplikačným riešenim Dlela si Objednávateľ zabezpečí sám
na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť, pričom Poskytovatel‘ nezodpovedá za neúplné alebo
nedodané služby v důsledku vady pripojenia na internet. Ustanovenie tohto bodu zmluvy platia vo
vzťahu k prislušnej Aktualizácii Diela a Update verzií Diela primerane.

V CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
V.1

Cena za poskytnutie služieb za prvý rok použivania služieb bola určená dohodou zmluvných strán vo
výške 1980,: EUR (slovom tisĺcdeväťstoosemdesiat EUR) s DPH (ďalej v texte aj ako „úvodný ročný
poplatok‘). Uvodný ročný poplatok je splatný na rok dopredu za prĺslušný rok použivania služieb
a Poskytovatel‘ je oprávnený vystavíť prvú faktúru v deň podpisu akceptačného protokolu
Objednávatel‘om.

V.2

Poplatok za poskytovanie služieb za každý nasledujúci rok (ďalej v texte aj ako „aktualizačný ročný
poplatok“), je vo výške 504,- EUR s DPH. Poskytovateľ je oprávnený vystavíť faktúru v deň
poskytnutia aktualizácie Dlela.

V.3

Objednávateľ je povinný uhradíť fakturovanú cenu vrátane zákonom stanovenej DPH. Splatnosť
všetkých faktúrje 14 dní odo dňa doručenia Objednávateľovi.

V.4

V prípade omeškania Objednávatel‘a s úhradou faktúry je Poskytovatel‘ oprávnený prerušiť
poskytovanie služieb až do úplného zaplatenia ceny služieb.

VI SÚČINNOSt ZMLUVNÝCH STRÁN
VI.1

Zmluvné strany sa zavázujú poskytnúť si navzájom pri plneni tejto Zmluvy súčinnosť v rozsahu
vymedzenom touto Zmluvou.

Vl.2

Zmluvné strany sa zaväzujú prostredníctvom svojich zástupcov v zmysle tohto článku Zmluvy
zabezpečíť nevyhnutne potrebné stretnutia a I alebo poskytnúť druhej zmluvnej strane informácie I
podklady I dokumenty nevyhnutné na poskytnutie služieb riadnym spósobom a v stanovenom čase.

Vl.3

Za účelom poskytnutia súčinnosti sa Objednávatel‘ zavázuje poskytnúť Poskytovatelovi všetky
potrebné podklady nevyhnutné na vykonanie služieb. Všetky Podklady poskytnuté Objednávatel‘om
budú bez právnych a faktických vád a Objednávatel‘ bude oprávnený na ich poskytnutie
Poskytovatelovi.

VII PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
Práva a povinnosti Poskytovatel‘a
Vll.1

Poskytovatel‘ sa zaväzuje dohodnutý predmet zmluvy poskytovať V rozsahu, v kvalite a terminoch
dohodnutých v tejto Zmluve a v zneni jej neoddelitel‘ných ptíloh.

Vll.2 Poskytovatel‘ je ďalej povinný najmá zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa
dozvie v súvislosti so zmluvným vzťahom, vzniknutým na základe tejto Zmluvy.
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Vll.3 Poskytovateľ je v prípade vážnej poruchy služieb oprávnený, Po oznámení Objednávateľovi, na
nevyhnutne potrebnú dobu, poskytnúť služby formou náhradného technického riešenia za podmienky
zachovania rovnakej funkčnosti služieb.
Vll.4 Zhotovitel‘ sa zaväzuje vylúčiť širenie poskytnutých ůdajov katastra nehnutel‘ností tretim osobám, ich
využĺvanie na propagačné a obchodné účely, alebo na účely, ktoré nesúvisia 5 pósobnosťou
účastníkov informačného systému mOBEC a zabezpečiť ich použitie v súlade so zákonom NR SR Č.
215/1995 Z. z. ogeodézii a kartografii vznení neskorších predpisov, katastrálnym zákonom
a zákonom NR SR Č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplneni niektorých
zákonov
Práva a povinnosti Objednávatel‘a
Vll.5 Objednávatel‘ sa zavázuje, že pre realizáciu plneni Poskytovatela, podIa tejto Zmluvy zabezpečí
v záujme plynulého priebehu pinenia nevyhnutnú súčinnosť.
Vll.6 Objednávatel‘ je povinný uhradiť Poskytovatelovi riadne a včas cenu za poskytnutú službu, a to podIa
platobných podmienok stanovených v či. V. tejto Zmluvy.
Vll.7 Objednávatel‘ je d‘alej povinný najmä zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutoČnostiach, o ktorých sa
dozvie v súvislosti so zmluvným vzťahom, vzniknutým na základe tejto Zmluvy, dodržiavať podmienky
stanovené pre uživanie diela a autorské práva Poskytovatei‘a vyplývajůce na základe tejto Zmluvy.

VIII OCHRANA DÓVERNÝCH INFORMÁCIÍ
Vlll.1 Účastnici tejto Zmluvy 55 zaväzujú zabezpečiť zachovanie mlčanlivosti svojich zamestnancov
o všetkých informáciách, ktoré sa považujú za obchodné tajomstvo v zmysle ~ 17 a nasl. podl‘a
Obchodného zákonnika ako aj o mých skutočnostiach, týkajůcich sa činnosti zmluvného partnera a
jeho klientov, organizácie prevádzky, ekonomiky, obchodu, výroby, know-how, ktoré majů skutočnú
alebo aspoň potenciálnu hodnotu, a ktoré nie sův prislušných obchodných kruhoch bežne dostupné a
majů byť utajené, a všetky dáta, o ktorých sa Poskytovatel‘ dozvie v súvislosti so spracovanim dát
Objednávateľa. lnformácie takto získané sa zaväzujú nezneužiť, ako aj neumožniť prístup k týmto
informáciám ani po skončeni účinnosti tejto Zmluvy. Zmluvné strany v tejto súvislosti preukázatel‘ným
spósobom upozornia svojich zamestnancov na trestno-právne, občianskoprávne, pracovnoprávne a
mé důsledky, vyplývajúce z porušenia tejto Zmluvy. Za důverné informácie chránené podľa tohto
článku sa nepovažuje informácia a / alebo dokument, ktorý je v dobe svojho zverejnenia verejne
známy alebo ktorý je verejne dostupný alebo sa stal verejne dostupný bez zavinenia zmluvnej strany,
alebo ktorý bol zverejnený v súlade so zákonom Č. 211/2000 Z.z. O slobodnom pristupe
k informáciám, záväzným nariadením alebo rozsudkom, na požiadanie súdu alebo mého, v zmysle
zákona na to oprávneného úradu.
Vlll.2 Poskytovatel‘ je povinný postupovať pri realizácfl predmetu tejto Zmluvy s odbornou starostlivosťou.
Poskytovatel‘ bene na vedomie, že je povinný dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa
k ochrane dát, ochrane osobných údajov, obchodnému tajomstvu, ako aj mé právne predpisy, ktorými
je viazaný Objednávatel‘, s ktorými bude Poskytovateľ písomne oboznámený.
Vlll.3 Ustanovenia predchádzajúcich bodov tohto Článku platia aj po uplynutí doby platnosti Zmluvy, a to až
do doby, kedy sa tieto informácie stanú verejne známymi.

IX VYŠŠIA MOC
IX.1

Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé Od vůle a konania
zmluvných strán, ani ich nemůžu ovplyvniť.

IX.2

Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemožným do 3 mesiacov odo dňa, kedy sa uskutočnil zásah
vyššej moci, je účastník, ktorého plnenie sa v důsledku nej stalo nemožným, resp. sa dostal
v důsledku nej do omeškania, oprávnený vyzvať druhého z účastnikov na rokovanie o úprave Zmluvy,
v časti jej predmetu, ceny alebo lehoty plnenia. Pokiaľ na základe takéhoto rokovania neprĺde k
dohode, má strana, ktorá bola zásahom vyššej moci postihnutá, právo odstúpiť od Zmluvy.
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IX.3

Poskytovatel je oprávnený v prípade výskytu vyššej moci oprávnený prerušit poskytovanie služieb,
a to z dóvodu potreby nutnej údržby a opráv tých častí systému, ktoré priamo ovplyvňujú poskytovanie
služieb, to všetko iba Po nevyhnutnú dobu na odstránenie chýb. Poskytovatel‘ bude o tejto skutočnosti
Objednávatel‘a informovať.

X DOBA TRVANIA ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZtAHU
X.1

Táto zmluva se uzatvára na dobu určitú tn roky odo dňa jej podpisu, pričom ak počas doby trvania
zmluvy nedójde kjej ukončeniu zmluvnými stranami, doba trvania zmluvy sa automaticky predlžuje
o ďalší rok (odkladacia podmienka), až do doby jej ukončenia ktoroukoľvek zo zmluvných strán, v
zmysle tohto článku.

X.2

Zmluvný vztah založený touto Zmluvou je možné ukončiť výhradne:
a! Odstúpenim od Zmluvy poclľa ustanovení zákona.
bJ Odstúpením Od Zmluvy podIa ustanovení tejto Zmluvy.
c/ Zánikom jednej zmluvnej strany bez právneho nástupcu.
dí Z dóvodu vyššej moci podIa či. IX. tejto Zmluvy.
e/ Písomnou dohodou zmluvných sirén.

X.3

Účastníci sa zaväzujú po ukončení zmluvného vztahu bezodkladne, najneskór však v lehote 30 dni
vyriešia svoje vzájomné práva a závázky, ktoré im z tejto Zmluvy vznikli.

X.4

Objednávatel‘ je oprávnený odstúpit od Zmluvy v prípade, že Poskytovatel‘ mešká s plnením predmetu
zmluvy zo subjektívnych dčvodov, spočívajúcich na strane Poskytovatel‘a a v rámci primeranej
dodatočnej lehoty, dohodnutej s Objednávatel‘om nie kratšej ako 30 pracovných dni, nie je schopný
dodat dohodnutý predmet zmluvy.

X.5

V prípade, ak Poskytovateľ zistí prekážky znemožňujúce mu vykonanie predmetu zmluvy dohodnutým
spósobom a zmluvné strany sa nedohodnú na zmene podmienok plnenia v primeranej lehote, je
Poskytovatel‘ oprávnený od Zmluvy odstúpit‘.

X.6

Poskytovatel‘ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť, ak preukáže, že Objednávatel‘ porušil svoje povinnosti
podIa tejto Zmluvy a v rámci primeranej dodatočnej lehoty, dohodnutej 5 Poskytovatel‘om, nie kratšej
ako 30 pracovných dni, nie je schopný porušené povinnosti napravit. Právo Poskytovatel‘a vymáhať
škodu, ktorá mu týmto vznikla, ako aj náhradu účelne vynaložených nákladov ostáva nedotknuté.

X.7

V prípade odstúpenia Od Zmluvy, budú všetky materiály vrátené strane, ktorá ich vydala. Také
materiály, ktoré nie je možné vrátiť, budú preukázateľne zničené. Toto ustanovenie se nevztahuje na
materiály, ktoré boli riadne protokolárne odovzdané a prevzaté.

X.8

Zmluvu je možné ukončit písomnou výpoveďou i bez udania důvodu. Výpovedná doba je stanovená
na pol roka a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca odo dňa doručenia pisomnej
výpovede druhej zmluvnej sírane.

X.9

V prípade ak zo strany Objednávateía nedójde k úhrade aktualizačného ročného poplatku za služby
V.2. a to ani po doručenej výzve Poskytovatel‘a s dodatočným terminom splatnosti poplatku, Po
uplynutí dodatočnej lehoty splatnosti aktualizačného ročného poplatku podľa V.2, táto zmluva zaniká
(rozvšzovacia podmienka účinnosti). Právo Poskytovatera vymáhať škodu vzniknutú nedodržaním
článku X.1 tejto zmluvy zostáva nedotknuté.

X.10 Nároky zmluvných strán, vzniknuté im na základe ukončenia Zmluvného vztahu, ktoré neboli
upravené v tejto Zmluve sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Xl ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Xli

Táto Zmiuva nadobúda platnost dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnost dňom
nasledujúcim Po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednávatela.
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Xl.2

Všetky rozšírenia a Ině služby v súvislosti s predmetom tejto Zmluvy v budúcnosti sa budú realizovať
prostrednictvom Poskytovateľa, pokial‘ sa zmluvné strany nedohodnu‘ •inak.

Xl.3

Obmedzenia, rozširenia a akékoľvek mé zmeny tejto Zmluvy sú možné len vo forme očíslovaných
dodatkov k tejto Zmluve, obojstranne podpisaných štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.

Xl.4

Všetky práva a povinnosti, ktoré vyplynú pri realizácii tejto Zmluvy sa budú riadiť ustanoveniami
Obchodného zákonníka č.51311991 Zb., Autorského zákona a ostatných súvisiacich všeobecne
závšzných právnych predpisov.

Xl.5

Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neskör stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá
platnosť alebo účinnosť jej ostatných ustanovení. Právne vzťahy, ktoré sa póvodne nadili
ustanoveniami, ktoré stratili platnosť sa budú v rozsahu povolenom zákonom spravovať vöľou
zmluvných strán, a pnihliadnutím na zachovanie účelu tejto Zmluvy, pričom tieto budú bez meškania
doplnené písomnou formou dodatkom k Zmluve.
-

Xl.6

Akékoľvek spory, ktoré vzniknů z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnost‘, výklad, porušenie alebo
zrušenie, budú riešené predovšetkým dohodou zmluvných strán. V prípade nedosiahnutia dohody,
budú tieto predložené a niešené, pokiar sa sporové strany písomne nedohodnů inak, pred Okresným
súdom podľa príslušnosti k súdu podľa sídla spoločnosti.

Xl.7

Pre pripad súdneho konania týkajúceho sa predmetu tejto Zmluvy je príslušným súd v mieste sídla
Poskytovatel‘a.

Xl.8

Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pničom každá zmluvná strana
dostane jeden výtlačok.

Xl.9

Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy dókladne oboznámili, neuzatvárajú ju v tiesni a za
nápadne nevýhodných podmienok. Učastnici si tiež nie sú vedomí existencie žiadnych prekážok, ktoré
by bránili uzavretiu Zmluvy, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Za Objednávatel‘a:

Za Poskytovatela:

v Lozorne, dňa

V Bratislave, dňa?~1~.}‘

.2~. 2°47

Mgr Luboš Tvrdoň
starosta obce Lozorno
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XII PRÍLOHA

Č.

1

ŠPECJFIKÁCIA PRODUKTU MOBEC, VERZIA 2.0

—

mOBEC je jednoduchý geografický informačný systém určený pre samosprávy, založený na digitálnych
mapových podkladoch, ktoré sú spojené s dátami podľa požiadaviek obce.
Popis funkcií produktu mOBEC
1) Zobrazenie mapových podkladov v mapovom okne na základe verejne pristupných údajov:
a) Základná mapa
b) Katastrálna mapa (reg. C)
c) Mapa sieti (elektrina, plyn, voda, kanalizácia
2) Ovládanie mapového zobrazenia:
a) posun mapy
b) priblíženie, oddialenie, priblíženie výberu, zobrazenie celej mapy
c) hístária zobrazenia predchádzajúci, nasledujúci pohľad
—

3) Meranie nad mapou

—

meranie dĺžok a plöch

4) Zobrazenie súradníc kurzora GPS súradnice WGS 84, SJTSK súradnice
-

5) Odkaz na aktuálnu mapu
6) Získanie katastrálnych informácií spracovaných na základe verejne prístupných údajov:
a) označenie parcely kliknutím
b) zobrazenie základných informácii o vybranej parcele a stavbách na nej výmera, druh pozemku
c) zobrazenie informácií a prepojenie s podrobnosťami o liste vlastníctva a vlastníkoch
—

7) Vyhľadávanie ulic:
a) automatické dopĺňanie názvu ulice
b) označenie výsledku na mape (linie)
8) Vyhľadávanie adries:
a) automatické doplňanie názvu ulice
b) zadávanie súpisného a/alebo orientačného čísla
c) označenie výsledkuJov na mape (znak)
9) Vyhľadávanie parciel:
a) zadaním parcelného čísla
b) označenie výsledku na mape
c) zobrazenie základných informácií o nájdenej parcele a stavbách na nej výmera, druh pozemku
d) zobrazenie informácií a prepojenie s podrobnosťami o liste vlastníctva a vlastníkoch
—

10) Vyhl‘adávanie listu vlastníctva:
a) zadanim čísla listu vlastníctva
b) zobrazenie informácii a prepojenie s podrobnost‘ami o vlastnikoch na nájdenom liste vlastnictva
c) zoznam parciel na liste vlastníctva a ich zobrazenie na mape, prepojenie s podrobnosťami o parcele
ii) zoznam stavieb na liste vlastníctva s informáciami o umiestneni (odkaz na parcelu)
11) Vyhl‘adávanie vlastníka na základe verejne pristupných údajov:
a) automatické dopfňanie vlastníkov
b) zobrazenie zoznamu hetov vlastníctva so záznamami vybraného vlastníka, prepojenie s
podrobnosťami o liste vlastníctva
c) zobrazenie informácii o vlastníckych podieloch na nájdených listoch vlastnictva
d) zoznam parciel na nájdených histoch vlastnictva a ich zobrazenie na mape, prepojenie s
podrobnosťami o parcele
e) zoznam stavieb na nájdených listoch vlastníctva s informáciami o umiestnení (odkaz na parcelu)
Strana
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PRÍLOHA

Č. 2— ŠPECIFIKÁCIA KARTOGRAFICKÉHO DlELA, VERZIA 2.0

Kartografické dlelo tvoria nasledujúce dáta pre oblast‘ obce Lozorno:
1) Vektorové dáta
a) Vektory adresných bodov a ciest vyrezané z aktuálnych verzií dát podia katastra obce Lozorno
b) P01 body (body záujmu) špeciálne pripravené pre obec Lozorno
c) územný plán obce vrátane zmien a doplnkov
d) digitalizácia inžinierskej slete telekomunikačně vedenie
e) digitalizácia inžinierskej slete elektrické vedenie
f) digitalizácia inžinierskej siete plynovod SPP
g) digitalizácia inžinierskej siete vodovod
h) digitalizácia inžinierskej siete kanalizácia
—
—
—

—
—

2) Rastrové dáta
a) Podkladové topografické mapy MSD
b) Vygenerované mapové dlaždice (zoom levely 15-20 a zoom levely 13-20) pre vrstvy technicke]
infraštruktúry
c) ortofoto snímok obce 20cm/px z roku 2017
d) pozemky obce (register C a register E)
e) pozemky SPF (register C a register E)
Odporúčaný postup pripojenia na mOBEC
1) Poskytovanie služby (pristup k produku mOBEC) bude prostredníctvom adresy URL s aplikáciou:
https:Ilmobec.skllozorno
2) Hypertextový odkaz na aplikáciu si Objednávatel‘ vloží do HTML kódu stránky obce na ľubovoľné miesto.
S ohl‘adom na požiadavky si Ob]ednávateľ může zvoliť, či sa odkaz otvorí v novom samostatnom okne
alebo v aktuálnom okne internetového prehliadača.
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Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovatel‘a
podľa ustanovenia čI. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu A Rady (EÚ) 2016/679

Zmluvné strany
Prevádzkovatel‘
Obchodné meno:
Sídlo:

iČo:

DIČ:
Zastúpenie:
Sprostredkovateľ
Obchodné mono;
Sídlo:
ICO:
DIČ:
iČ DPH:
Zápis:
Zastúpenie:

Obec Lozorno
Hlavná Č. 1,90055 Lozorno
00304905
2020643669
Mgr. Ľuboš Tvrdoň, starosta obce Lozorno

MAPA Slovakia Digital s. r. 0.
Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava
45325600
2022951260
5K202295 1260
v obchodnom registri vedenom Okresným súdont Bratislava I,
Odd. Sro, vložka číslo: 62591/B
Mgr. Ján Oašpárek, konatel‘

ČlánokI.
Predmet a účel Zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára v nadväznosti na Zmluvit o poskytovaní služieb Č. MSD_Lozorno_0l, ktorú medzi sebou
uzavreli Prevádzkovateľ a Sprostredkovateľ.
2. Predmetom tejto zmluvy je poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov
dotknutých osáb v rozsahu dojednaným v tejto zmluve. Poverenie na spracúvanie osobných údajov sa vzt‘ahuje na
činnost‘ spracůvania osobných údajov Katastrálny operát.
3. Dotknutými osobami sú osoby, ktoré sú vedené ako vlastníci a spoluvlastníci nebnuteľností v katastrálnom území
obce Lozorno a osoby, ktorých majetkové práva k týmto nehnuternostiam sú zapisané v katastrálnom operáte vedenom
podľa ustanovenia * 8 zákona č. 162/1995 Z. z. v znení neskoršich právnych predpisov (d‘alej len „katastrálny zákon“).
4. Účelom spracúvania je zverejňovanie údajov katastrálneho operátu prevádzkovateľom Po ich predchádzajúcom
zverejnení Uradont geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.
5. Okruh dotknutých osĎb a rozsah spracúvaných údajov je určený ustanoveniarni
katastrálneho zákona.

* 7 písm. c), ~

8 a ~ 68 ods. 3

6. Sprostredkovatel‘ a prevádzkovatel‘ sa dohodli, že sprostredkovateľ bude v mene prevádzkovateľa vykonávať
nasledovné operácie s osobnými údajmi:
.

poskytovanie technickej podpory rnigrácia a integrácia dát katastrálneho operátu, ktoré prevádzkovateľovi
poskytuje Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,

.

poskytovanie aplikačnej podpory

.

oboznamovanie sa so spracúvanými osobnými údajmi v rozsahu nutnom pre poskytovanie technickej podpory a
aplikačnej podpory.

—

—

aktualizácia aplikácie mOBEC,

7. Sprostredkovateľ je povinný spracúvať osobně údaje dotknutých osób v súlade s Nariadenim Európskeho Parlamentu
A Rady (EU) 2016/679 a zákonom o ochrane osobných údajov v platnom znení.

MAPA Slovakia Dighal ar. 0. .-Zrnluva ospracovaisi osobných ůdajov proalrcdn~ctvom sproaircdkovatcla- obec Lozorno

Článok II.
Podmienky spraeúvania osobných údajov
Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich podmienkach spracúvania osobných údajov:
1. Sprostredkovateľ bude spracúvat‘ osobně údaje osobne, bez zapojenia d‘alšieho sprostredkovateľa.
2. Sprostredkovateľje oprávnený pri spracúvaní osobných údajov vykonávat‘ výlučne nasledovné operácie:
oboznamovať sa so spracúvanými údajmi, zverejňovať spracúvané údaje.
3. Sprostredkovateľ je povinný počas spracúvania osobných údajov zabezpečiť dodržiavanie bezpečnostných opatrení,
t. j. technických, organizačných a personátnych opatrení, ktoré sú potrebné na eliminovanie a minimalizovanie hrozieb
a rizik z hľadiska narušenia bezpečnosti, spoľahlivosti a funkčnosti.
4. Sprostredkovateľ zodpovedá za bezpečnost‘ spracúvaných osobných údajov tým, že ich chráni pred odcudzením,
stratou, poškodením, krádežou, neoprávneným zničením, zneužitím, neautorizovanou zmenou, neoprávneným
prístupom, sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením. Sprostredkovateľ je za týmto účelom povinný prijať
primerané technické, organizačně a personálne opatrenia zodpovedajúce spósobu spracovania osobných údajov, najmá
zabezpečiť, aby sa osoby oprávnené spracúvaf osobně údaje zaviazali, že zachovajú dóvemosť informácií.
5. Sprostredkovateľ nic je oprávnený poskytnúť, sprístupnif aialebo zverejniť osobně údaje dotknutých osób tretím
stranám, ak mu táto povinnost‘ nevyplýva z osobitného zákona.
6. Sprostredkovatel‘ je povinný bez zbytočného odkladu oznámit‘ Prevádzkovateľovi každý prípad podozrenia úniku,
straW, poškodenia, krádeže, neoprávaeného zničenia, zneužitia, neautorizovanej zmeny, neoprávneněho pristupu,
sprístupnenia, poskytnutia alebo zverejnenia spracúvaných osobných údajov dotknutých osčb.
7. Prevádzkovateľ je oprávnený vykonat‘ kontrolu u Sprostredkovateľa a preverovat‘, či Sprostredkovateľ spracúva
osobně údaje v súlade so zmluvou, Zákonom o ochrane osobných údajov v platnom znení a ďalšími platnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ je povinný písomne oznámit‘ Sprostredkovateľovi termín
vykonania kontroly, a to najmcnej pál‘ (5) pracovných dní pred plánovaným dňom vykonania kontroly. Písornně
oznámenie o plánovanej kontrole musí obsahovat‘ okrem termínu vykonania kontroly, tiež mená osĎb, ktoré kontrolu
vykonajú. Sprostredkovateľ je povinný poskytnút‘ Prevádzkovateľovi pri výkone kontrolnej činnosti potrebnú
súčinnost‘.
8. Sprostredkovateľje povinný poskytnút‘ Prevádzkovateľovi pri výkone kontrolnej činnosti potrebnú súčinnost‘ pri
plnení povinnosti reagovat‘ na žiadosti o výkon práv dotknutej osoby.
9. Sprostredkovateľje povinný poskytnút‘ Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky potrebnú súčinnost‘
pri plnení jeho úloh.

10. Sprostredkovateľ nic je oprávnený prenášat‘ osobně údaje do tretích krajín, v ktorých nie je zaručená primeraná
úroveň ochrany osobných údajov.
11. Sprostredkovateľ je povinný po ukončení platnosti tejto zmluvy odovzdat‘ Prevádzkovateľovi všetky spracúvané
osobně údaje atebo ich zlikvidovat‘.

Článok III.
Vyhlásenie Prevádzkovateľa a Sprostredkovatel‘a
1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere Sprostredkovateľa dbal najeho odbomú, technickú, organizačnů
a personálnu spósobilost‘ a jeho schopnost‘ zaručit‘ bezpečnost‘ spracúvaných osobných údajov v súlade so zmluvou a
Zákonom o ochrane osobných údajov v platnom znení, a tiež prihliadal na to, aby udelením tohto poverenia na
spracovanie osobných údajov neboli ohrozené práva a právom chránené záujmy dotknutých osób.
2. Sprostredkovateľ vyhlasuje, že má odbomú, technickú, organizačnú a personálnu spůsobitosf na spracúvanie
osobných údajov dotknutých osĎb a schopnost‘ zabezpečit‘ bezpečnost‘ spracúvania osobných údajov dotknutých osób
v súlade so zmluvou a Zákonoin o ochrane osobných údajov v platnom znení. Sprostredkovateľje povinný dbať na to,
aby pri spracúvaní osobných údajov neboli ohrozené práva a právom chránené záujmy dotknutých osób.

Článok VI.
MAPA Slovakia Digital a. r. 0.— Zmluva O apracovani osobnýcia ůdajov proaircdniclvorn aprostrcdkovalcra — ob“ Lozorno

Osobitné ustanovenia
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú; doba trvania tejto zmluvy je závislá od doby trvania Zrnluvy o poskytovaní
služieb Č. MSD Lozorno 01.
2. Sprostredkovatel‘je oprávnený začať so spracúvanim osobných údajov dotknutých osáb dňom nadobudnutia platnosti
a účinnosti tejto zmluvy.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva sa uzatvára podl‘a ustanovenia ~ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom
znení.
2. Táto zmluva nadobúda platnost‘ a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnýrni stranami.
3. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopÍňať len písornnou formou Po predchádzajúcom súhlase oboch zniluvných
strán na základe datovaných, číslovaných a oboma zmiuvnými stranami podpísaných dodatkov.
4. Táto zmluva sa spravuje slovenským právnym poriadkom. Na práva a povinnosti explicitne neupravené sa vzt‘ahujú
príslušné ustanovenia platných právnych predpisov Slovenskej republiky, predovšetkým Obchodného zákonníka
v platnom znení a Zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení.
5. Táto zmluvaje vyhotovená v dvoch vyhotoveniach rovnakej právnej sily v slovenskom jazyku, pričom obe zmluvné
strany obdržia po jednom datovanom a podpísanom vyhotovení.
6. Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že si zmluvu pozome prečítali, pochopili jej účel, význam a obsah, pričom
zmluvné strany zároveň vyhlasujů, že zmluvu podpisali na základe vlastnej, slobodnej, vážnej, dobrovoľnej a
dostatočne určito prejavenej vále, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi pod ňou.

v Lozorne, dňa2~.2019
Za Prevádzkovatel‘a:
Mgr. Ľuboš Tvrdoň, starosta obce Lozorno

MAPA Slovakio Digilal

Vď~rÉhtislave, dň~L~Q.2O1~
ia Sprostredkovateľa:
Myt. Ján Gašpárek, konateľ

0. Ĺ

o. — Zmluv, o spracovani ooobných ůdajov prootredolelvom oprooircdkovalcra — obec Lozorno

