
Zmluva o  poskytovaní elektronických služieb ESMAO a
 zabezpečenia licenie 

č. Z-2017-052_Mse
uzavretaá  v zmysle §269 ods. 2 zaákona čč. 513/1991 Zb. Občhodneáho zaákonníáka v zneníá neskorsč íáčh

predpisov medzi nasledujuá čimi zmluvnyámi stranami

Zmluvné strany

Občhodneá  meno : Lomtec.com,  a.s.
Síádlo            : Líásčččie uá dolie 5, 841 01 Bratislava
IČČO            : 35 795 174
DIČČ : SK2020279745
Občhodnyá  register : oddiel Sa, čč. 5024/B, Okresnyá  suá d Bratislava I
Bank. Spojenie   : Tatra banka a. s., Bratislava
IBAN      : SK17 1100 0000 0026 2943 1093
Zastúpený
Meno a priezvisko    : Mgr. Miroslav Liččko – predseda predstavenstva

  Mgr. Miroslav Sedlaák – podpredseda predstavenstva
 

(ďalej len „Poskytovateľ “ )

     a
          Názov obce         : Obec Kostolná - Záriečie

 Síádlo : Kostolná - Záriečie 148, 913 04 Chocholná-Velčice
IČČO :  00311693
DIČČ :  2021079676
Bank. spojenie :  Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN :  SK47 5600 0000 0006 4782 8001
Zastuá penyá
Meno a priezvisko : Ing. Miroslav Janččaá r
Funkčia : Starosta obče

 (ďalej len „Zákazník“)

sa  nizčsč ie  uvedeneáho  dnč a,  mesiača  a  roku  dohodli  na  nasledovnej  Zmluve  o poskytovaní á sluzč ieb
elektroničkyáčh sluzč ieb mestaám a občiam (ďalej tiezč  „Zmluva“):

1. PREAMBULA

1.1. Elektronizácia služieb miest a obcí ( ďalej len ,, ESMAO“) umozční á obččanom a podnikateľom
elektroničkyá  kontakt so samospraávou. Samospraáva zíáska efektíávny naá stroj na spračovanie podaníá,
od evidovania, spračovania azč  po vyástup na podanie. ESMAO je univerzaá lne riesčenie vytvoreneá
s mozčnosťou implementaá čie individuaá lnyčh pozč iadaviek samospraávy.

1.2. Prostredníáčtvom  zapojenia sa  do  projektu  ESMAO  si  Zaákazníák  splní á legislatíávnu  povinnosť
vyplyávajuá ču zo zaákona čč. 305/2013 Z. z. o e-Governmente a umozčniť elektroničkuá  komunikaá čiu
obečneáho uá radu s obččanmi..

1.3.  Zaákazníák  je  povinnou osobou podľa §3 zaákona čč.  275/2006 Z.  z.  o informaččnyáčh systeámočh
verejnej  spraávy  v  znení á neskorsč íáčh  predpisov  (ďalej  ako  „Zaákon  o  ISVS“),  ktoraá  prevaádzkuje
vlastnyá  informaččnyá  systeám verejnej spraávy (ďalej ako „IS VS“). 

1.4. Zaákazníák je podľa §3 ods. 5 zaákona o IS VS opraávnenyá  poveriť praávničkuá  osobu prevaádzkovaníám
svojho informaččneáho systeámu.

1.5. Samospraáva  ako  orgaán  verejnej  moči  je  povinnaá  v zmysle  zaákona  čč.  305/2013  Z.  z.  (o
e-Governmente) poskytovať vsčetky svoje sluzčby aj elektroničky, informovať o svojej ččinnosti a
uverejnč ovať oznamy na elektroničkej uá radnej tabuli na ÚÚ PVS (ÚÚ strednyá  Portaá l verejnej Spraávy). 
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1.6. ESMAO  nemení á existujuá če  informaččneá  agendoveá  systeámy  samospraávy,  ale  doplÚnč a  čhyábajuá če
agendoveá  systeámy  na elektroničkeá  spračovanie vsčetkyáčh podaníá. Zabezpeččí á splnenie povinnostíá
vočči ÚÚ stredneámu portaá lu verejnej spraávy (ÚÚ PVS) bez nutnosti obsluhovať ÚÚ PVS zo strany uá radu
samospraávy.

1.7. ESMAO ponuá ka 104 elektroničkyáčh sluzč ieb pre obččana.. S čelkoveáho poččtu 104 sluzč ieb je mozčneá
na strane samospraávy ihneď elektroničky spračovaávať 79 sluzč ieb. DČ alsč íáčh 25 sluzč ieb si vyzčaduje
integraá čiu agendoveáho systeámu samospraávy. Integraá čia nie je predmetom tejto zmluvy.

1.8. Integraá čia na agendovyá  systeám samospraávy z pohľadu obččana neprinaá sča zč iadne zmeny. Obččan
vyuzč íáva  vsčetkyáčh  104  elektroničkyáčh  sluzč ieb  s plnohodnotnou  funkčionalitou.  Moô zče  vytvoriť
podanie, odoslať podanie a prijať odpoveď na podanie.

1.9. S pohľadu  samospraávy  je  integraá čia  potrebnaá  pre  zabezpeččenie  elektroničkeáho  spračovania
vsčetkyáčh elektroničkyáčh podaníá, ččo maá  za čieľ zjednodusč iť a zryáčhliť praá ču referentom. Ak nebude
agendovyá  systeám samospraávy integrovanyá  so systeámom ESMAO, sluzčby vyzčadujuá če si agendovyá
systeám buduá  na strane samospraávy spračovaávaneá  manuaá lne ako doteraz. 

2 PREDMET PLNENIA

2.1 Predmetom  Zmluvy  je  povinnosť  Poskytovateľa  poskytovať  sluzčby  Zaákazníákovi  k systeámu  –
Elektronizaá čia  sluzč ieb  miest  a občí á (  ďalej  len  ,,  ESMAO“),  tak  ako  je  uvedeneá  v Zmluve  a
v príálohaá čh tejto Zmluvy. Zoznam sluzč ieb vytvaá rajuá čičh systeám elektroničkyáčh sluzč ieb je obsahom
Príálohy čč. 1 Zmluvy. Predmetom Zmluvy je povinnosť Zaákazníáka zaplatiť za poskytovaneá  sluzčby
čenu  dohodnutuá  v ččlaánku  3. Zmluvy.  Ličenčia  SW  ESMAO  bude  nevyáhradnaá ,  uá zemne
neobmedzenaá  ličenčia na neobmedzenyá  poččet príástupov v rozsahu daá t verejneáho obstaraávateľa a
bude  verejneámu  obstaraávateľovi  k  uzč íávaniu  odo  dnč a  ukonččenia  poskytovania  sluzčby  po  24
mesiačočh.

2.2 Oblasti v kompetenčii samospraávy, ktoreá  elektroničkeá  sluzčby buduá  pokryávať:

 Dane a poplatky
 eDemokračia
 Finančie
 ZČ ivotneá  prostredie
 Ličenčovanie
 Doprava
 Ohlasovania, oznamovania a sťazčnosti 
 Podnikanie
 Sočiaá lna pomoč
 SČkolstvo
 Čivilnaá  očhrana
 Obččiansky zč ivot
 Kultuá ra
 Majetok
 ÚÚ zemneá  plaánovanie
 Informovanie

2.3 Suá ččasťou nasadenia ESMAO je:

 Integraá čia  s ÚPVS /www.slovensko.sk/

 Integraá čia na čentraá lne komponenty a sč taá tne registre

 Integraá čia čez RSS na suá ččasnyá  portaá l obče

 Kvalifikovanyá  systeámovyá  čertifikaá t (sluá zč i na automatičkeá  peččatenie odpovedíá)

 Portaá l elektroničkyáčh sluzč ieb ESMAO

 25 daá tovyáčh uá lozč íásk (ODÚ) ESMAO – agendoveá  systeámy na spračovanie elektroničkyáčh podaníá na
strane ESMAO
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3 ČAS A  MIESTO PLNENIA

3.1 Zmluva sa uzatvaá ra na dobu urččituá , a to na obdobie 48 mesiačov odo dnč a podpisu tejto Zmluvy.
Suá ččasťou zmluvnej čeny je nevyáhradnaá  ličenčia na SW ESMAO pre neobmedzenyá  poččet uzč íávateľov.
Platnosť nevyáhradnej ličenčie trvaá  poččas platnosti tejto zmluvy. 

3.2 V príápade  neposkytnutia  akejkoľvek  suá ččinnosti  Zaákazníákom,  alebo  v príápade  porusčenia  alebo
omesčkania  Zaákazníáka  s plneníám  povinností á podľa  Zmluvy,  sa  primerane  predlzčujuá  termíány
plnenia,  ktoreá  je  inak  Poskytovateľ  povinnyá  v zmysle  Zmluvy  dodrzčať.  Poverení á pračovníáči
Zmluvnyáčh  straán  po  vzaá jomnej  dohode  stanovia  dobu,  o ktoruá  sa  predlzčujuá  termíány  plnenia,
najmaä  s ohľadom na vyťazčenosť kapačíát Poskytovateľa. Doba o ktoruá  sa predlÚzč i  termíán plnenia
bude najmenej poččet pračovnyáčh dníá o ktoreá  sa omesčkal Zaákazníák.

3.3 Prevaádzkovyá  poriadok,  detailnyá  rozsah  a  funkččnosť  modulov  ESMAO  a  ineá  dokumenty
tečhničkeáho  čharakteru  buduá  príástupneá  na  webstraánke  www.esmao.sk  a  suá  pre  Zaákazníáka
zaávaä zneá . Poskytovateľ si vyhradzuje praávo jednostrannej zmeny a doplnenia tyáčhto dokumentov.
Zaákazníák  bude  informovanyá  o  zmenaá čh  vysčsč ie  uvedenyáčh  dokumentov  prostredníáčtvom
emailovej notifikaá čie. Zaákazníák je povinnyá  sa oboznaámiť s tyámito zmenami a riadiť sa pravidlami
tam uvedenyámi.

3.4 Dodanie  systeámu  ESMAO  je  30  dní á od  podpisu  zmluvy  oboma  zmluvnyámi  stranami.  Termíán
dodania systeámu ESMAO sa moô zče meniť v zaá vislosti od poskytnutej suá ččinnosti zo strany Naá rodnej
agentuá ry  pre  elektroničkeá  a sieťoveá  sluzčby  (ďalej  len  NASES),  ktoraá  je  spraávčom  modul
elektroničkyáčh  sčhraánok  na  ÚÚ strednom  portaá li  verejnej  spraávy  (ďalej  len  ÚÚ PVS).  V príápade,
predlÚzčenia dodania z doô vodu neposkytnutia vččasnej suá ččinnosti zo strany NASESu je poskytovateľ
povinnyá  informovať zaákazníáka na mailovuá  adresu uvedenuá  v bode 5.3 eskalaččnaá  matiča.   

3.5 Predmet  Zmluvy  sa  Poskytovateľ  zavaä zuje  vykonaávať  podľa  potreby v síádle  Zaákazníáka,  ako aj
vo svojom síádle, príápadne na mieste, ktoreá  bude Zmluvnyámi stranami vopred odsuá hlaseneá .

3.6 Termíány plnenia podľa Zmluvy sa Poskytovateľ zavaä zuje dodrzčať za nasledovnyáčh predpokladov:

3.6.1 Zaákazníák  riadne  a vččas  splní á svoje  povinnosti  podľa  Zmluvy  a  poskytne  potrebnuá
suá ččinnosť pozčadovanuá  zo strany Poskytovateľa;

3.6.2 nenastane zmena v zadaníá plnenia.

4 CENA A  PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Čena za poskytovanie sluzč ieb podľa Zmluvy je stanovenaá  dohodou Zmluvnyáčh straán maximaá lne
v sume 345,00,-EÚR bez DPH (slovom:  tristosčtyridsaťpaä ť  eur)   poččas  trvania  zmluvy,  ktoruá
čenu je poskytovateľ opraávnenyá  fakturovať zaákazníákovi roččne. Prvyá  rok bude fakturovanyá  do
15 dní á od dnč a spríástupnenia sluzčby v sume 345,00,-EÚR bez DPH (slovom: tristosčtyridsaťpaä ť
eur). Ostatnaá  roččnaá  fakturaá čia bude do 15 dníá od začčiatku príáslusčneáho roku poskytovania sluzčby
v sume 345,00,-EÚR bez DPH (slovom: tristosčtyridsaťpaä ť eur) za kazčdyá  začčatyá  rok poskytovania
sluzčby.

4.2. Zakuá penie kvalifikovaneáho systeámoveáho čertifikaá tu je v kompetenčii obče.

4.3. Faktuá ra musíá obsahovať vsčetky naá lezč itosti podľa platnej legislatíávy Slovenskej republiky. 

4.4. Ak  faktuá ra  nebude  obsahovať  naá lezč itosti  podľa  Zmluvy alebo  v  nej  nebuduá  spraávne  uvedeneá
uá daje, je Zaákazníák opraávnenyá  vraá tiť ju v lehote piatičh (5) dníá od jej obdrzčania od Poskytovateľa s
uvedeníám  čhyábajuá čičh  naá lezč itostí á alebo  nespraávnyčh  uá dajov.  V  takomto  príápade  sa  prerusč íá
priebeh lehoty splatnosti  a  novaá  lehota  splatnosti  začčne  plynuá ť  doruččeníám opravenej  faktuá ry
Zaákazníákovi.  V  príápade,  zče  Zaákazníák  faktuá ru  vraá ti  bezdoô vodne,  napriek  tomu,  zče  faktuá ra  je
spraávna a predpíásaneá  naá lezč itosti  obsahuje,  sa lehota nepozastavuje,  a pokiaľ Zaákazníák faktuá ru
nezaplatíá v poô vodnom termíáne splatnosti, je v omesčkaníá. 

4.5. Vsčetky čeny v Zmluve suá  uvedeneá  bez DPH. DPH bude uá ččtovanaá  podľa platnyáčh predpisov ku dnč u
vystavenia faktuá ry.
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4.6. Lehota  splatnosti  vystavenyáčh  faktuá r  je  30  dní á od  doruččenia  faktuá ry  Zaákazníákovi.  Čena  sa
fakturuje a uhraádza v mene, v ktorej bola dohodnutaá  v Zmluve.

4.7. Za uá hradu faktuá ry sa povazčuje pripíásanie čelej fakturovanej ččiastky na uá ččet Poskytovateľa.

4.8. V príápade, ak Zaákazníák bude v omesčkaníá s uá hradou faktuá ry za sluzčby podľa Zmluvy viač ako 30
dníá po jej splatnosti, je Poskytovateľ opraávnenyá  obmedziť alebo pozastaviť poskytovanie sluzč ieb
azč  do jej uá plneáho zaplatenia. 

4.9. Pozastavenie alebo obmedzenie poskytovania sluzč ieb podľa tejto Zmluvy, nezbavuje Zaákazníáka
povinnosti  uhradiť  čenu  za  sluzčby  za  obdobie,  v  ktorom  bolo  obmedzeneá  alebo  zastaveneá
poskytovanie sluzč ieb.

4.10. V príápade, ak doô jde k zaániku Zmluvy v priebehu obdobia, za ktoryá  uzč  bola čena sluzč ieb zo strany
Zaákazníáka uhradenaá , Poskytovateľ nie je povinnyá  vraá tiť alikvotnuá  ččasť uhradenej sumy sluzč ieb za
toto obdobie okrem príápadu, ak bol zaánik Zmluvy spoô sobenyá  odstuá peníám Zaákazníáka od Zmluvy
v doô sledku zaávazčneáho porusčovania zmluvnyáčh povinnostíá Poskytovateľa.

5. PREVÁDZKA ESMAO A RIEŠENIE PROBLÉMOV

5.1. V  príápade  vzniku  probleámov  v priebehu  plnenia  podľa  Zmluvy  sa  Zmluvneá   strany  pokuá sia
probleám vyriesč iť prostredníáčtvom osoô b uvedenyáčh v eskalaččnej matiči v bode 5.3. tohto ččlaánku
Zmluvy. Najskoô r bude probleám riesčenyá  prostredníáčtvom osoô b uvedenyáčh v 1. stupni a naá sledne
v príápade nevyriesčenia probleámu osobami v 2. stupni. 

5.2. Poskytovateľ sa zavaä zuje poskytovať sluzčby čentraá lnej infrasčtruktuá ry ESMAO nasledovne: 

5.2.1. Dostupnosť  čentraá lnej  infrasčtruktuá ry  ESMAO  nepretrzč ite  (24  hodíán,  7  dní á v  tyázčdni),
mimo plaánovanyáčh odstaá vok potrebnyáčh pre plaánovanuá  uá drzčbu. Garantovanaá  dostupnosť
infrasčtruktuá ry  je  99 % ččasu (nedostupnosť  je max.  7  hod./mesiač).  Do tohto ččasu  sa
nepoččíátajuá  plaánovaneá  doby  odstaá vky  systeámu  potrebneá  pre  uá drzčbu  tečhničkyáčh  a
softveárovyáčh  prostriedkov,  rovnako príápady zaá sahu vysčsčej  moči.  Poskytovateľ  vyvinie
maximaá lne uá silie realizovať plaánovaneá  odstaá vky po 18.00 hod. 

5.2.2. Sluzčby Čall Čentra pre končovyáčh pouzč íávateľov občíá a miest v ččase od 8.00 azč  17.00 hod.
poččas pračovnyáčh dníá prostredníáčtvom: 

5.2.3. Telefoničkyá  kontakt (0915 555 566). 

5.2.4. Emailovyá  kontakt (podpora@esmao.sk) s max. lehotou odozvy 8 pračovnyáčh hodíán.

5.2.5. V príápade zaá vady systeámu je definovanaá  lehota vyriesčenia najneskoô r do 5 pračovnyáčh
dníá.

5.2.6. Pokiaľ zaákazníák neposkytne potrebnuá  suá ččinnosť, Poskytovateľ je opraávnenyá  pozastaviť
spolupraá ču, ku ktorej sa zmluvou zaviazal, a to azč  do poskytnutia potrebnej suá ččinnosti.
Poskytovateľ  urččí á primeranuá  lehotu  na  poskytnutie  suá ččinnosti  zaákazníáka.  Rozsah
pozčadovanej suá ččinnosti bude definovanyá  na zaáklade pozč iadavky zaákazníáka. Poskytovateľ
je povinnyá  vopred oboznaámiť zaákazníáka z rozsahom a lehotou potrebnou na poskytnutie
suá ččinnosti. Ak zaákazníák poskytne riadne a vččas potrebnuá  suá ččinnosť, poskytovateľ vsčak v
urččenyá  ččas nepristuá pi k vykonaniu diela, patríá zaákazníákovi praávo na naáhradu potrebnyáčh
naákladov, ktoreá  mu tyám vznikli. Toto praávo musíá uplatniť u poskytovateľa najneskoô r do
jedneáho  mesiača  od  prevzatia  veči;  ak  z  tohto  doô vodu  odstuá pi  od  zmluvy,  musí á ho
uplatniť najneskoô r do jedneáho mesiača od odstuá penia; inak praávo zanikne. Ak zaákazníák
neposkytne potrebnuá  suá ččinnosť definovanuá  poskytovateľom po maá rnom uplynutíá moô zče
poskytovateľ od zmluvy odstuá piť ak, na takyá to naá sledok upozorníá zaákazníáka      

5.2.7. Na zaáklade dohody medzi Zaákazníákom a Poskytovateľom, Poskytovateľ nezodpovedaá  za
zč iadnu  vzniknutuá  sčkodu,  ktoraá  mohla  vzniknuá ť  Zaákazníákovi,  príápadne  tretej  strane
vyuzč íávajuá čej sluzčby ESMAO, v doô sledku vyápadku alebo poruá čh ESMAO, pokiaľ je zo strany
Poskytovateľa  dodrzčanaá  dostupnosť  systeámu  podľa  bodu  1.  tohto  ččlaánku  a  pokiaľ
neplaánovanyá  vyápadok  netrvaá  dlhsč ie  ako  3  hodiny  poččas  prevaádzkoveáho  ččasu.  
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5.3. Eskalačná matica

Stupenč Meno a kontakt osoby

Zaákazníák Poskytovateľ

1. stupenč Meno:  Lubiča Psotnaá

tel. čč.:  0902 917441

e-mail: obeč@kostolnazariečie.sk

Meno: Juraj Krajččíák

tel. čč.: 02/3278 0117

e-mail: juraj.krajčik@.lomteč.čom

2. stupenč Meno: ZČ aneta Muá dra SČebíákovaá

tel. čč.: 032 6499320

e- mail: obeč@kostolnazariečie.sk

Meno: Martin Grondzčaá k

tel. čč.: 02/3278 0107

e-mail: martin.grondzak@lomteč.čom

6. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

6.1. Poskytovateľ sa zavaä zuje poskytnuá ť Zaákazníákovi sluzčby podľa tejto Zmluvy.

6.2. Poskytovateľ  je  povinnyá  pri  plnení á predmetu  zmluvy  postupovať  v  suá lade  s  ISO  27001
Information  Sečurity  Standard  pre  efektíávne  riadenie  a  spraávu  informaččnyáčh  systeámov  a
tečhnoloá giíá, kontroly, zabezpeččenia bezpeččnosti a riadenie rizíák. 

6.3. Poskytovateľ  sa zavaä zuje  informovať  Zaákazníáka  o  vsčetkyáčh faktočh,  ktoreá  by mohli  negatíávne
vplyávať na plnenie Zmluvy. 

6.4. Poskytovateľ je sluzčby povinnyá  poskytovať tak, aby boli v suá lade s legislatíávou platnou a uá ččinnou
v Slovenskej republike ku dnč u podpisu Zmluvy, alebo ku dnč u akčeptaá čie objednaávky Zaákazníáka
Poskytovateľom.

7. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

7.1. Zaákazníák sa  zavaä zuje poskytnuá ť Poskytovateľovi vččas vsčetky informaá čie potrebneá  pre korektneá
plnenie predmetu Zmluvy, ako napríáklad tečhničkeá  sčpečifikaá čie, organizaččneá  sčheámy, jasnyá  popis
probleámu, informaá čie o zmluvnyáčh zaá vaä zkočh vočči tretíám osobaám, ak sa tyákajuá  plnenia Zmluvy.
Zaákazníák  sa  zaá rovenč  zavaä zuje  oboznaámiť  Poskytovateľa  s  internyámi  predpismi  a  smerničami
tyákajuá čimi sa styku Zaákazníáka s dodaávateľmi informaččnyáčh tečhnoloá giíá, alebo inak ovplyvnč ujuá čičh
spoô sob  plnenia  predmetu  Zmluvy,  ako  aj   s  internyámi  predpismi  upravujuá čimi  praá ču  na
poččíátaččočh a v sieťačh Zaákazníáka. 

7.2. Zaákazníák  sa zavaä zuje  zabezpeččiť  vstupy zamestnančov Poskytovateľa  do vsčetkyáčh potrebnyáčh
priestorov za uá ččelom plnenia predmetu Zmluvy. 

7.3. Zaákazníák sa nestaá va vlastníákom autorskyáčh praáv systeámoveáho alebo aplikaččneáho programoveáho
vybavenia a zavaä zuje sa zabezpeččiť očhranu autorskyáčh a ličenččnyáčh praáv na dodaneá  softveároveá
produkty,  najmaä  vyvinuá ť  primeraneá  uá silie  na  ičh  očhranu  pred  neopraávnenyám  pouzč íávaníám,
reprodukčiou,  distribuá čiou  alebo  publikaá čiou.  Praávo  Zaákazníáka  pouzč íávať  (ličenčia)  systeám
elektroničkyáčh sluzč ieb a Podpornyá  softveár v zmysle zmluvnej dokumentaá čie tyám nie je dotknuteá . 
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8. ZÁRUKA

8.1. Zaá ruččnaá  doba k dodaneámu systeámu elektroničkyáčh sluzč ieb je na dobu 24 mesiačov od dodania
systeámu elektroničkyáčh sluzč ieb Poskytovateľom Zaákazníákovi. 

8.2. Obmedzenie zaá ruky:

 Poskytovateľ  nezodpovedaá  za  stratu  alebo  posčkodenie  daá t  Zaákazníáka  a z toho
vyplyávajuá če  doô sledky,  za  nepriame  sčkody  alebo  naá sledky  ako  usč lyá  zisk,  nerealizovaneá
obraty,  naá roky tretíáčh  straán  a pod.,  ktoreá  sa  nestali  jeho  čhybou.  V príápade  straty  daá t  a
preukaá zateľne  spoô sobeneáho  posčkodenia  daá t  zo  strany  Poskytovateľa,  je  Poskytovateľ
povinnyá  uviesť daá ta do poô vodneáho stavu pred preukaá zateľnou stratou danyáčh daá t.  

 Poskytovateľ nezodpovedaá  za vady vzniknuteá  nezabezpeččeníám suá ččinnosti Zaákazníáka. 

8.3. Za  doččasneá  odstraánenie  vady  sa  povazčuje  i  naáhradnyá  spoô sob  vyriesčenia  probleámu  s  čieľom
zabezpeččiť prevaádzkysčhopnosť systeámu elektroničkyáčh sluzč ieb.

8.4. Povinnosti  Poskytovateľa  zo  zaá ruky  podľa  Zmluvy  suá  podmieneneá  pouzč íávaníám  systeámu
elektroničkyáčh  sluzč ieb  v  suá lade  s  insčtrukčiami  alebo  odporuá ččajuá čimi  pročeduá rami,  ktoreá  boli
zverejneneá  alebo doruččeneá  Zaákazníákovi. Zaá ruka sa nevzťahuje na príápad, keď Zaákazníák pouzč ije na
poskytnutie sluzč ieb inuá  praá vničkuá  alebo fyzičkuá  osobu bez suá hlasu Poskytovateľa.

9. ZODPOVEDNOSŤ  ZA ŠKODY

9.1. Zmluvneá  strany  zodpovedajuá  za  sčkody  v  zmysle  ustanovení á zaákona  čč.  513/1991  Z.z.  v zneníá
neskorsč íáčh predpisov (ďalej ako „Občhodnyá  zaákonníák“).

9.2. Poskytovateľ  nezodpovedaá  za  sčkody  vzniknuteá  porusčeníám  povinností á Zaákazníáka  najmaä
porusčeníám povinnostíá podľa ččl. 6 tejto Zmluvy. 

10. VÝMENA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ

10.1. Zmluvneá  strany sa  zavaä zujuá ,  zče  buduá  začhovaávať  mlččanlivosť  o  skutoččnostiačh,  o  ktoryáčh  sa
dozvedia  v  suá vislosti  s  vykonaávaníám  praá č  a poskytovaníám  sluzč ieb  podľa  Zmluvy  a  ktoreá  vo
vzaá jomnom  zaáujme  nemozčno  oznaámiť  inyám  osobaám,  najmaä  o  spoô sobe  a  systeáme  praá če
Zmluvnyáčh straán, o ičh dohodnutej politike, a to vraá tane uá dajov o občhodnyáčh partneročh, inyáčh
spolupračujuá čičh  osobaá čh,  finanččnej  situaá čii  a  hospodaá rení á Zmluvnyáčh  straán,  vnuá tornej
organizaá čii,  vzťahočh,  o ktoryáčh  sa  dozvedia  v  suá vislosti  s  vykonaávaníám praá če podľa Zmluvy.
Zmluvneá  strany sa zaá rovenč  zavaä zujuá , zče skutoččnosti uvedeneá  v predčhaádzajuá čej vete, neprezradia
tretíám osobaám a ani ičh nepouzč ijuá  v rozpore s ičh uá ččelom pre svoje potreby a ani potreby tretíáčh
osoô b, priččom taá to povinnosť trvaá  i po skonččeníá zmluvneáho vzťahu.

11. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

11.1. Zaákazníák  moô zče  jednostranne  odstuá piť  od  Zmluvy  viď  ččlaánok  14.1,  priččom  musí á odstuá penie
píásomne doporuččene oznaámiť Poskytovateľovi v nasledovnyáčh príápadočh:

 ak je na Poskytovateľa  vyhlaá senyá  konkurz,  alebo bola povolenaá  resčtrukturalizaá čia.  O tejto
skutoččnosti  je  Poskytovateľ  povinnyá  informovať  Zaákazníáka  do  5  dní á od  vzniku  tejto
skutoččnosti.

 ak  Poskytovateľ  nebude  resčpektovať  kazčdeá  koneččneá  rozhodnutie  dosiahnuteá  suá dom
v suá vislosti s predmetom plnenia Zmluvy, s vyánimkou predbezčneáho opatrenia.

 Bez  uvedenia  doô vodu  s vyápovednou  lehotou  v trvaní á 3  mesiačov  od  prveáho  dnč a
nasledujuá čeho mesiača po mesiači, v ktorom je poskytovateľovi doruččenaá  vyápoveď.

11.2. Poskytovateľ  moô zče  jednostranne  odstuá piť  od  Zmluvy,  priččom  musí á odstuá penie  píásomne
doporuččene oznaámiť Zaákazníákovi v nasledovnyáčh príápadočh:
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 ak Zaákazníák  nezaplatí á ktoruá koľvek  z  pohľadaávok  Poskytovateľa  v  suá lade  so Zmluvou  do
tridsiatičh  (30)  dní á od  doruččenia  píásomneáho  oznaámenia  od  Poskytovateľa  o  omesčkaníá
platby;

 ak Zaákazníák nesplníá zaá vaä zky vyplyávajuá če zo Zmluvy a nevyriesč i tuá to situaá čiu do sčtyridsiatičh
piatičh (45) dní á (alebo do termíánu dohodnuteáho s Poskytovateľom píásomnou formou),  od
doruččenia píásomneáho oznaámenia od Poskytovateľa o nedodrzčaníá zaá vaä zku.

 ak Zaákazníák nebude resčpektovať kazčdeá  koneččneá  rozhodnutie dosiahnuteá  suá dom v suá vislosti
so Zmluvou, s vyánimkou predbezčneáho opatrenia.

12. LICENČNÉ DOJEDNANIA

12.1. Ak plnenie dodaneá  podľa Zmluvy bude mať čharakter spračovaneáho diela podľa § 8 Zaákona čč.
185/2015 Z.z. (ďalej len ,,Spračovaneá  dielo“ a ,,Autorskyá  zaákon“), Zaákazníák sa zavaä zuje, zče bude
Spračovaneá  dielo  pouzč íávať  v  suá lade  s  ličenčiami  udelenyámi  mu  Zmluvou  a  v  suá lade  s
ustanoveniami Autorskeáho zaákona. Ličenčia podľa tohto ččlaánku Zmluvy je vyáhradnaá . 

12.2. Zaákazníák je  opraávnenyá  pouzč íávať  Spračovaneá  dielo  v  uá zemne a večne neobmedzenom rozsahu,
poččas doby autorskopraávnej očhrany Spračovaneáho diela, najmaä  pouzč íávať Spračovaneá  dielo pre
uá ččel,  na  ktoryá  mu  bolo  dodaneá  (t.j.  zapisovanie,  pozmenč ovanie,  ččíátanie  a  arčhivaá čia  uá dajovej
zaákladne  diela,  exportovanie  a  importovanie  uá dajovej  zaákladne,  ak  to  dielo  umozč nč uje,
generovanie  tlaččovyáčh  a  digitaá lnyčh  vyástupov  z  diela,  konfiguraá čia  pouzč íávateľskyáčh  nastaveníá
diela  a  ineá  spoô soby  pouzč itia  potrebneá  pre  naplnenie  uá ččelu,  na  ktoryá  bolo  dielo  Zaákazníákovi
dodaneá).

12.3. Praávo pouzč íávať  Spračovaneá  dielo (ličenčia) podľa tohto  ččlaánku Zmluvy prečhaádza na Zaákazníáka
dnč om zaplatenia čeny za spračovanie diela podľa Zmluvy.

12.4. Čena za ličenčiu na pouzč íávanie ččasti diela, ktoraá  bola predmetom spračovania je zahrnutaá  v čene
za spračovanie diela podľa Zmluvy.

12.5. Zaákazníák nie je opraávnenyá  vykonaávať reverzneá  inzč inierstvo Spračovaneáho diela.

12.6. Zaákazníák  je  opraávnenyá  udeliť  tretej  osobe  suá hlas  na  pouzč itie  Spračovaneáho  diela  v  rozsahu
udelenej  ličenčie  po  predčhaádzajuá čom  suá hlase  Poskytovateľa;  prečhaádzajuá či  suá hlas
Poskytovateľa sa nevyzčaduje, ak uplynie zaá ruččnaá  doba podľa tejto Zmluvy alebo ak je tretia osoba
subjektom  verejneáho  praáva  v  zmysle  §  261  ods.  3  Občhodneáho  zaákonníáka.  Zaákazníák  moô zče
nadobudnutuá  ličenčiu postuá piť na tretiu osobu aj bez predčhaádzajuá čeho suá hlasu Poskytovateľa; o
tom je vsčak povinnyá  píásomne informovať Poskytovateľa.

12.7. Zaákazníák podpisom Zmluvy akčeptuje  udelenie ličenčie  v  rozsahu,  v  akom mu boli  udeleneá  v
tomto ččlaánku Zmluvy.

13. POVERENIE SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

13.1. Zaákazníák je v zmysle ust. § 4 ods. 2 píásm. b) zaákona čč. 122/2013 Z. z. o očhrane osobnyáčh uá dajov a
o zmene a doplneníá niektoryáčh zaákonov v zneníá neskorsč íáčh praávnyčh predpisov (ďalej len „zaákon
o očhrane osobnyáčh uá dajov“) na uá ččely tohto ččlaánku Zmluvy Prevaádzkovateľom.

13.2. Poskytovateľ je v zmysle ust. § 4 ods. 2 píásm. d) zaákona o očhrane osobnyáčh uá dajov na uá ččely tohto
ččlaánku Zmluvy Sprostredkovateľom.

13.3. Prevaádzkovateľ  tyámto  v  zmysle  §  8  zaákona  o  očhrane  osobnyáčh  uá dajov  poveruje
Sprostredkovateľa spračuá vaníám osobnyáčh uá dajov v rozsahu a za podmienok dojednanyáčh v tejto
Zmluve a v suá lade so zaákonom o očhrane osobnyáčh uá dajov.

13.4. Sprostredkovateľ je v mene Prevaádzkovateľa opraávnenyá  začčať so spračuá vaníám osobnyáčh uá dajov
odo dnč a, kedy taá to zmluva nadobudne uá ččinnosť.

13.5. Sprostredkovateľ  v  mene  Prevaádzkovateľa  spračuá va  osobneá  uá daje  za  uá ččelom  poskytovania
elektroničkyáčh  sluzč ieb  samospraávy  (eSluzčby  samospraávy)  s  čieľom  zníázčenia  administratíávnej
zaá ťazče obččanov, podnikateľov a samospraáv a umozčnenia občiam poskytovať elektroničkeá  sluzčby
prostredníáčtvom integraá čie na riesčenie eGovernmentu SR, ako čentraá lne rozhranie k zaákladnyám
registrom pre obče a mestaá  s vlastnyámi informaččnyámi systeámami.
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13.6. Naá zov informaččneáho systeámu je Elektronizaá čia sluzč ieb miest a občíá ( ďalej len ,, ESMAO“).

13.7. Osobneá  uá daje buduá  spračuá vaneá  v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa trvaleáho pobytu, adresa
prečhodneáho pobytu, telefoá nne ččíáslo, emailovaá  adresa, daá tum narodenia, miesto narodenia, sč taá tna
príáslusčnosť, dosiahnuteá  vzdelanie, druh a ččíáslo dokladu totozčnosti, podpis, ččíáslo bankoveáho uá ččtu
fyzičkej osoby, pračovneá  zaradenie.

13.8. Okruhom  dotknutyáčh  osoô b  suá  fyzičkeá  osoby,  ktoreá  majuá  trvalyá  pobyt  v  katastraá lnom  uá zemíá
Prevaádzkovateľa, a / alebo osoby, vočči ktoryám prevaádzkovateľ plníá funkčie v zmysle ust. zaákona
369/1990 Zb.  v  znení á neskorsč íáčh  praávnyčh predpisov a inyáčh vsčeobečne zaávaä znyáčh  praávnyčh
predpisov.

13.9. Podmienky  spračuá vania  a  zoznam  operaá čií á s  nimi:  zíáskavanie,  zhromazčďovanie,  sč íárenie,
zaznamenaávanie,  usporaduá vanie,  prepračuá vanie  alebo  zmena,  vyhľadaávanie,  prehliadanie,
preskupovanie, kombinovanie, premiestnč ovanie, vyuzč íávanie, učhovaávanie, blokovanie, likvidaá čia. 

13.10. Prevaádzkovateľ tyámto vyhlasuje, zče pri vyábere Sprostredkovateľa postupoval podľa ust. § 8 ods. 2
prvej vety zaákona o očhrane osobnyáčh uá dajov.

13.11. Prevaádzkovateľ  tyámto  daáva  suá hlas,  aby  Sprostredkovateľ  spračuá val  osobneá  uá daje  aj
subdodaávateľsky.

13.12. Toto poverenie spračuá vaníám osobnyáčh uá dajov sa uzatvaá ra na dobu, poččas ktorej je platnaá  taá to
Zmluva.

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1. Na praáva a povinnosti Zmluvnyáčh straán zo Zmluvy sa vzťahujuá  podmienky upraveneá  v Zmluve.
V príápade rozporu medzi Zmluvou a jej príálohami majuá  prednosť ustanovenia Zmluvy, v príápade
rozporu medzi jednotlivyámi príálohami maá  prednosť príáloha s nizčsč íám poradovyám ččíáslom.

14.2. Píásomnosti podľa tejto Zmluvy je mozčneá  doruččovať posčtou, faxom alebo prostredníáčtvom e-mailu.

14.3. Poskytovateľ maá  praá vo po dohode so Zaákazníákom dodať rovnočenneá  alebo kvalitatíávne lepsč ie
ččasti programoveáho vybavenia pri dodrzčaníá uvedenej čeny s tyám, zče bude začhovanaá  dohodnutaá
funkččnosť čeleáho systeámu.

14.4. Praáva a povinnosti vyplyávajuá če z tejto Zmluvy, avsčak vyáslovne v nej neuvedeneá , sa buduá  riadiť
príáslusčnyámi  ustanoveniami  zaákona  čč.  513/1991  Zb.  Občhodnyá  zaákonníák  v  platnom  znení á a
ďalsč íámi platnyámi praávnymi predpismi Slovenskej republiky.

14.5. Ak bude akeákoľvek ustanovenie Zmluvy vyhlaá seneá  za neplatneá  alebo nevymozč iteľneá ,  platnosť
alebo vymozč iteľnosť ostatnyáčh ustanoveníá tejto Zmluvy zostane nedotknutaá . V takomto príápade
sa  Zmluvneá  strany  dohodli,  zče  uzatvoria  dodatok  k Zmluve  a tie  ustanovenia,  ktoreá  stratili
platnosť,  alebo sa stali nevymozč iteľnyámi,  nahradia ustanoveniami,  ktoryáčh formulaá čie a znenia
buduá  ččo najviač podobneá  poô vodneámu zaámeru s tyám, aby bol začhovanyá  uá ččel a čieľ tejto Zmluvy,
pri resčpektovaníá novyáčh faktov, bez ujmy pre obidve Zmluvneá  strany.

14.6. Tuá to  Zmluvu  je  mozčneá  meniť  len  píásomnou  dohodou  Zmluvnyáčh  straán.  V príápade  ukonččenia
platnosti Zmluvy dohodou Zmluvnyáčh straán, musíá mať taá to dohoda píásomnuá  formu.

14.7. Poskytovateľ  ani  Zaákazníák  nenesie  zodpovednosť  v príápade vis  major.  V tyáčhto príápadočh sa
Poskytovateľ  a  Zaákazníák  dohodnuá  v  raámči  osobitnej  dohody  na  podmienkačh  odstraánenia
naá sledkov. 

14.8. Vlastníáčke praávo k akeámukoľvek plneniu dodaneámu podľa Zmluvy, prečhaádza na Zaákazníáka azč  po
zaplateníá čelej jeho čeny. 

14.9. Pre príápad odstuá penia od tejto Zmluvy jednou zo Zmluvnyáčh straán sa Zmluvneá  strany dohodli, zče
si  nie suá  povinneá  vraá tiť  tie  ččiastkoveá  plnenia,  ktoreá  boli  akčeptovaneá  Zaákazníákom v suá lade so
Zmluvou.  Zmluvneá  strany sa dohodli, zče Poskytovateľ maá  naá rok na uá hradu tej ččasti plnenia, ktoraá
bola akčeptovanaá  Zaákazníákom a to bez ohľadu na to, čči  splatnosť faktuá ry za uvedeneá  ččiastkoveá
plnenie nastala pred odstuá peníám od Zmluvy alebo po odstuá peníá od Zmluvy.

14.10. Odstuá penie  od  Zmluvy,  alebo  oznaámenie  o ukonččení á Zmluvy  v zmysle  bodu  11.  Zmluvy  je
povazčovaneá  za doruččeneá  prevzatíám alebo odmietnutíám prevzatia zaá sielky, a ak zaá sielku nemozčno
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Zmluvnej  strane  doruččiť  na  adresu  uvedenuá  v Zmluve,  alebo  na  koresčpondenččnuá  adresu
oznaámenuá  Zmluvnej strane, povazčuje sa listina o odstuá peníá, alebo oznaámenie o ukonččeníá Zmluvy
v zmysle bodu 12. Zmluvy za doruččeneá  ku dnč u ulozčenia zaá sielky na posčte. ÚÚ ččinky odstuá penia od
Zmluvy nastanuá  doruččeníám listiny o odstuá peníá.

14.11. Zmluvneá  strany vyhlasujuá , zče tuá to Zmluvu uzatvorili slobodne, vaá zčne, urččite a zrozumiteľne, nie v
tiesni  a  za  naápadne  nevyáhodnyáčh  podmienok,  rozumejuá  jej  obsahu  a  na  znak  suá hlasu  s  jej
obsahom ju vlastnoruččne podpisujuá .

14.12. Zmluva je vyhotovenaá  v tročh rovnopisočh: dve pre Zaákazníáka a jedna pre Poskytovateľa.
Zmluva nadobuá da  platnosť dnč om jej  podpisu oboma zmluvnyámi  stranami a  uá ččinnosť dnč om
nasledujuá čim po  jej  zverejnení á v  zmysle  zaákona  čč.  211/2000  Z.  z.  o  slobodnom príástupe  k
informaá čiaám a o zmene a doplnení á niektoryáčh zaákonov (zaákon o slobode informaá čiíá) v zneníá
neskorsč íáčh predpisov.  

15. PRÍLOHY

15.1. Neoddeliteľnou suá ččasťou Zmluvy suá  jej príálohy:

Príáloha čč.1 – Zoznam elektroničkyáčh sluzč ieb 
Príáloha čč.2 – Zoznam Operatíávnyčh daá tovyáčh uá lozč íásk /ODÚÚ / a popis ičh funkčionalíát 

ZÁKAZNÍK
MENO :  ING. MIROSLAV JANČÁR
FUNKCIA :  STAROSTA
MIESTO : OBEC KOSTOLNÁ - ZÁRIEČIE
DÁTUM DŇA : 18.10.2017

PODPIS : ...............................................................................
                 ZA ZÁKAZNÍKA

POSKYTOVATEĽ
MENO :  MGR. MIROSLAV LIČKO
FUNKCIA : PREDSEDA PREDSTAVENSTVA
MIESTO : BRATISLAVA
DÁTUM DŇA : 

PODPIS : ...............................................................................
 ZA POSKYTOVATEĽA

MENO : MGR. MIROSLAV SEDLÁK
FUNKCIA : PODPREDSEDA PREDSTAVENSTVA
MIESTO : BRATISLAVA
DÁTUM DŇA : 

PODPIS : ...............................................................................
 ZA POSKYTOVATEĽA
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Príáloha čč.1 – Zoznam elektroničkyáčh sluzč ieb 

Oblasť: Dane a poplatky
 Platenie miestneho poplatku za komunaá lne odpady a drobneá  stavebneá  odpady  
 Platenie miestnyčh daníá 
 Platenie ostatnyáčh poplatkov
 Platenie pokuá t, uá rokov a sankččnyáčh uá rokov 
 Ohlasovanie vzniku, zaániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunaá lne odpady a drobneá  

stavebneá  odpad 
 Oznamovanie o vzniku, zaániku alebo zmene danč ovej povinnosti k dani z nehnuteľnostíá  
 Oznamovanie o vzniku, zaániku alebo zmene danč ovej povinnosti k dani za nevyáherneá  hračie 

príástroje  
 Oznamovanie o vzniku, zaániku alebo zmene danč ovej povinnosti k dani za predajneá  automat  
 Oznamovanie o vzniku, zaániku alebo zmene danč ovej povinnosti k dani za psa  
 Oznamovanie o vzniku, zaániku alebo zmene danč ovej povinnosti k dani za ubytovanie  
 Oznamovanie o vzniku, zaániku alebo zmene danč ovej povinnosti k dani za uzč íávanie verejneáho 

priestranstva  
 Podaávanie danč oveáho priznania k dani z nehnuteľnostíá  
 Podaávanie danč oveáho priznania k dani za nevyáherneá  hračie príástroje  
 Podaávanie danč oveáho priznania k dani za predajneá  automaty  
 Podaávanie danč oveáho priznania k dani za psa 
 Poskytovanie uá ľav alebo odpustenie danč oveáho nedoplatku 
 Potvrdzovanie vyásčky zaá vaä zkov vočči obči 
 Povoľovanie odkladu platenia dane a povoľovanie splaá tok 
 Povoľovanie uzč íávania a zabratia verejneáho priestranstva 
 Publikovanie zoznamu neplatiččov 
 Publikovanie zoznamu registrovanyáčh zvierat 
 Vraá tenie pomernej ččasti dane
 Registrovanie psa
 Informovanie o dani z nehnuteľnostíá 
 Informovanie o dani za nevyáherneá  hračie príástroje 
 Informovanie o dani za predajneá  automaty 
 Informovanie o dani za psa poplatky   
 Informovanie o dani za ubytovanie 
 Informovanie o dani za uzč íávanie verejneáho priestranstva 
 Informovanie o miestnom poplatku za komunaá lne odpady a drobneá  stavebneá  odpady 

Oblasť: eDemokracia
 Zverejnč ovanie zmluá v ktoreá  sa tyákajuá  nakladania s verejnyámi prostriedkami
 Informovanie o ččinnosti obče
 Informovanie o voľbaá čh a referendaá čh
 Zverejnč ovanie aktualíát a informaččnyá  servis
 Elektroničkaá  uá radnaá  tabuľa
 Vydaávanie voliččskeáho preukazu
 Informovanie o čestovnom ručhu
 Poskytovanie informaá čiíá podľa zaákona o slobodnom príástupe k informaá čiaám
 Oznamovanie straá t a naá lezov
 Povoľovanie príástupu k arčhíávnym dokumentom a registratuá rnym zaá znamom
 Pripomienkovanie naávrhov nariadeníá
 Pripomienkovanie naávrhu rozpoččtu obče
 Pripomienkovanie naávrhu zaávereččneáho uá ččtu obče

Oblasť: Financie
 Spračovanie elektroničkyáčh uá ččtovnyáčh dokladov
 Poskytovanie nenaávratnyáčh dotaá čiíá
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Oblasť: Životné prostredie
 Prideľovanie zbernyáčh naádob pre odpad a separovanyá  zber
 Vydaávanie stanoviska k čhovu nebezpeččnyáčh zč ivoččíáčhov
 Ohlasovanie nelegaá lnyčh sklaádok, zneččisťovania vodnyáčh tokov a zč ivotneáho prostredia. Vyzvanie 

majiteľa pozemku na odstraánenie odpadu
 Oznamovanie maleáho zdroja zneččisťovania ovzdusč ia
 Povoľovanie vyárubu drevíán

Oblasť: Licencovanie
 Povoľovanie pouzč íávania symbolov obče
 Povoľovanie ohnč ostrojovyáčh praá č
 Vydaávanie rybaá rskeho líástku
 Úrččovanie, zmena alebo zrusčenie suá pisneáho a orientaččneáho ččíásla

Oblasť: Doprava
 Povoľovanie zriadenia vjazdu z miestnej komunikaá čie na susedneá  nehnuteľnosti

Oblasť: Ohlasovania, oznamovania a sťažnosti 
 Ohlasovanie zaá vad na čhodníákočh a priečhodočh pre čhodčov
 Ohlasovanie zaá vad zjazdnosti komunikaá čiíá
 Ohlasovanie poruá čh verejneáho osvetlenia a čestnej svetelnej signalizaá čie
 Oznamovanie o konaníá verejneáho kultuá rneho podujatia 
 Oznamovanie o konaníá verejnyáčh telovyáčhovnyáčh, sčportovyáčh a turističkyáčh podujatíá  
 Vybavovanie sťazčnostíá a podnetov

Oblasť: Podnikanie
 Oznamovanie otvaá račíáčh hodíán prevaádzkarne alebo ičh zmeny
 Povoľovanie realizaá čie podnikateľskeáho zaámeru na uá zemíá obče
 Oznamovanie zrusčenia prevaádzkovej jednotky
 Povoľovanie osobitnyáčh prevaádzkovyáčh hodíán
 Povoľovanie predaja vyárobkov a poskytovania sluzč ieb na trhovom mieste
 Povoľovanie ambulantneáho predaja
 Oznamovanie otvaá račíáčh hodíán prevaádzkarne alebo ičh zmeny

Oblasť: Sociálna pomoc
 Poskytovanie finanččneáho príáspevku na sočiaá lnu oblasť
 Poskytovanie jednorazovej daávky v hmotnej nuá dzi
 Poskytovanie finanččneáho príáspevku na prevaádzku sočiaá lnej sluzčby
 Poskytovanie opatrovateľskej sluzčby
 Poskytovanie prepravnej sluzčby
 Poskytovanie sočiaá lnej sluzčby v zariadeníá pre seniorov
 Poskytovanie stravovania v jedaá lni
 Informovanie o komunitnom plaáne sočiaá lnyčh sluzč ieb obče
 Poskytovanie zaákladneáho sočiaá lneho poradenstva

Oblasť: Školstvo
 Informovanie o čentraá čh voľneáho ččasu
 Informovanie o jazykovyáčh sčkolaá čh v obči
 Informovanie o materskyáčh sčkolaá čh
 Informovanie o sčkolskyáčh obvodočh
 Informovanie o sčpečiaá lnyčh triedačh
 Informovanie o zaákladnyáčh sčkolaá čh
 Informovanie o zaákladnyáčh umelečkyáčh sčkolaá čh
 Informovanie o zariadeniačh sčkolskeáho stravovania

Oblasť: Civilná ochrana
 Informovanie o mestskej políáčii
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 Informovanie o pozč iarnom poriadku obče
 Informovanie verejnosti o čivilnej očhrane

Oblasť: Občiansky život
 Úvíátanie detíá do zč ivota
 Organizovanie obččianskeho svadobneáho obradu

Oblasť: Kultúra
 Informovanie o naábozčenskyáčh insčtituá čiaá čh obče

Oblasť: Majetok
 Predaj bytovyáčh priestorov obče
 Predaj nebytovyáčh priestorov obče
 Predaj ostatneáho nehnuteľneáho majetku obče

Oblasť: Územné plánovanie
 Pripomienkovanie uá zemneáho plaánu obče
 Vydaávanie stanoviska k zmene druhu pozemku

Oblasť: Informovanie
 Informovanie o uzaávierke miestnyčh komunikaá čiíá
 Informovanie o pamaä tihodnostiačh obče
 Informovanie o odpadovom hospodaá rstve
 Informovanie o regionaá lnom rozvoji a jeho podpore
 Informovanie o sočiaá lnyčh sluzčbaá čh v obči
 Informovanie o uá tulkočh a karanteánačh pre zvierataá
 Informovanie o uá zemnom plaáne
 Informovanie o zč ivotnom prostredíá

Univerzálne (platí pre každú transakčnú službu)
 Doplnenie podania*
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Príáloha čč.2 – Zoznam Operatíávnyčh daá tovyáčh uá lozč íásk /ODÚÚ / a popis ičh funkčionalíát 

p.čč. Naá zov ODÚÚ Popis funkččnosti ODÚÚ
1 eDemokračia Spračovaáva  podania  a eviduje  zaá znamy  s podaní á v spojitosti

s sťazčnosťami,  petíáčiami  a   slobodnyám  príástupom  k informaá čiaám.
Poskytuje  naá stroje  a na  spračovanie  jednotliveáho  podania  azč  do
vytvorenia  odpovede.  Eviduje  vsčetky  ostatneá  aktivity  v spojitosti
s podaníám. Klient o splneníá si oznamovačej povinnosti je vyrozumenyá
doruččeníám odpovede na podanie do elektroničkej sčhraánky . Ak nie je
podujatie sčhvaá leneá  klient dostaá va oznaámenie o zamietnutíá podujatia.
Rovnako ako vo vsčetkyáčh pročesočh transakččnyáčh sluzč ieb moô zče  byť
klient vyzvanyá  na doplnenie podania.

2 Elektroničkaá  uá radnaá  
tabuľa

Úmozčnč uje publikovanie povinnyáčh informaá čiíá na elektroničkej uá radnej
tabuli  samospraávy.  Zabezpeččuje  automatizovaneá  publikovanie
oznamov  elektroničkej  uá radnej  tabuli  na  ÚÚ PVS  v zmysle  zaákona
305/2013  Z.z.  V tomto  daá tovom  uá lozč isku  je  mozčneá  prijíámať  obsah
z elektroničkej  uá radnej  tabuli  z webu  samospraávy  vo  formaá te
RSS/ATOM. Obsahuje mozčnosti verifikovania a autorizaá čie vyástupnyáčh
daá t kontom s vysčsč íámi praávami.

3 Evidenčia dotaá čiíá 
a príáspevkov

Eviduje  a spračovaáva  evidenčiu prijatyáčh podaníá.  Poskytuje  naá stroje
a na  spračovanie  jednotliveáho  podania  azč  do  vytvorenia  odpovede.
Eviduje  vsčetky  ostatneá  aktivity  v spojitosti  s podaníám.  Toto  ODÚÚ
poskytuje aj funkčionalitu pre naá sledneá  kroky ako je vyuá ččtovanie, jeho
spračovanie a spraáva.  

4 Evidenčia čhovu 
nebezpeččnyáčh 
zč ivoččíáčhov

Eviduje  a spračovaáva  evidenčiu prijatyáčh podaníá.  Poskytuje  naá stroje
a na  spračovanie  jednotliveáho  podania  azč  do  vytvorenia  odpovede.
Eviduje  vsčetky  ostatneá  aktivity  v spojitosti  s podaníám.  Odpoveď  je
v tomto príápade notifikaá čia o splneníá si povinnosti. 

5 Evidenčia ličenčiíá na 
prevaádzkovanie 
hazardnyáčh hier

Eviduje  a spračovaáva  evidenčiu prijatyáčh podaníá.  Poskytuje  naá stroje
a na  spračovanie  jednotliveáho  podania  azč  do  vytvorenia  odpovede.
Eviduje  vsčetky  ostatneá  aktivity  v spojitosti  s podaníám.  Poskytuje
podporu  pre  publikovanie  informaá čií á o hazardnyáčh  hraá čh  ako  aj
mozčnosť vytvaá rať zostavy pre informovanie sčtaá tneho dozoru. 

6 Evidenčia miestnyčh 
komunikaá čii a 
verejnyáčh 
priestranstiev

Eviduje  a spračovaáva  evidenčiu prijatyáčh podaníá.  Poskytuje  naá stroje
a na  spračovanie  jednotliveáho  podania  azč  do  vytvorenia  odpovede.
Eviduje vsčetky ostatneá  aktivity v spojitosti s podaníám. Poskytuje zdroj
informaá čií á pre  publikovanie  uá dajov  o miestnyčh  komunikaá čiaá čh
a verejnyáčh priestranstvaá čh v spojitosti zo sluzčbami vyuzč íávajuá če tieto
uá daje, Ako suá  uzaávierky, rozkopaávky 

7 Evidenčia 
pamaä tihodnosti

Vytvaá ra  register  pamaä tihodností á na  uá zemí á samospraávy.  Publikuje
zoznam sčhvaá lenyáčh pamaä tihodnosti  v sč truktuá rovanej  podobe.  Tieto
informaá čie suá  publikovanaá  na portaá li s elektroničkyámi sluzčbami. 

8 Evidenčia parkovania Prijíáma  a  spračovaáva  zč iadosti  o vyhradeneá  parkovanie  a zč iadosti
o vydanie  parkovačej  karty.  Obsahuje  evidenčiu  podaní á ako  aj
spračovanyáčh  príápadov  a vyásledkov  spračovania  s kladnyám  aj
zaápornyám rozhodnutíám. Je mozčneá  doplniť daá toveá  uá lozč isko o sčabloá ny
vyástupnyáčh dokumentov.  Pri spračovaní á podaní á nie je potrebneá  aby
dosč lo k vzniku papieroveáho vyástupu. A to aj pri vydaávaní á parkovačej
karty  ak  samospraáva  takuá to  kartu  prevaádzkuje  elektroničky.  Po
ukonččeníá spračovania podania podanie prejde do arčhivaá čie.

9 Evidenčia podujatíá Eviduje  a spračovaáva  evidenčiu prijatyáčh podaníá.  Poskytuje  naá stroje
a na  spračovanie  jednotliveáho  podania  azč  do  vytvorenia  odpovede.
Eviduje vsčetky ostatneá  aktivity v spojitosti s podaníám. Klient o splneníá
si oznamovačej povinnosti je vyrozumenyá  pomočou notifikaá čie. Ak nie
je  podujatie  sčhvaá leneá  klient  dostaá va  oznaámenie  o zamietnutíá
podujatia. Rovnako ako vo vsčetkyáčh pročesočh transakččnyáčh sluzč ieb
moô zče byť klient vyzvanyá  na doplnenie podania. 

10 Evidenčia povoleníá 
ohnč ostrojovyáčh praá č

Eviduje  a spračovaáva  evidenčiu prijatyáčh podaníá.  Poskytuje  naá stroje
a na  spračovanie  jednotliveáho  podania  azč  do  vytvorenia  odpovede.
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Eviduje  vsčetky  ostatneá  aktivity  v spojitosti  s podaníám.  Vyásledkom
pročesu je doruččenie rozhodnutia do elektroničkej sčhraánky klienta 

11 Evidenčia povoleníá 
pouzč íávania symbolov

Eviduje  a spračovaáva  evidenčiu prijatyáčh podaníá.  Poskytuje  naá stroje
a na  spračovanie  jednotliveáho  podania  azč  do  vytvorenia  odpovede.
Eviduje  vsčetky  ostatneá  aktivity  v spojitosti  s podaníám.  Vyásledkom
pročesu je doruččenie rozhodnutia do elektroničkej sčhraánky klienta

12 Evidenčia povoleníá 
realizaá čie 
podnikateľskeáho 
zaámeru

Eviduje  a spračovaáva  evidenčiu prijatyáčh podaníá.  Poskytuje  naá stroje
a na  spračovanie  jednotliveáho  podania  azč  do  vytvorenia  odpovede.
Eviduje vsčetky ostatneá  aktivity v spojitosti s podaníám. ÚÚ daje z ODÚ suá
prepojiteľneá  s modulom  zastupiteľstvo.  Do  pročesu  spračovania
vstupuje zastupiteľstvo samospraávy. Na zaáklade uznesenie

13 Evidenčia prevaádzok Eviduje  a spračovaáva  evidenčiu prijatyáčh podaníá.  Poskytuje  naá stroje
a na  spračovanie  jednotliveáho  podania  azč  do  vytvorenia  odpovede.
Eviduje vsčetky ostatneá  aktivity v spojitosti s podaníám. Klient o splneníá
si oznamovačej povinnosti je vyrozumenyá  pomočou notifikaá čie. Ak nie
je  podujatie  sčhvaá leneá  klient  dostaá va  oznaámenie  o zamietnutíá
podujatia. Rovnako ako vo vsčetkyáčh pročesočh transakččnyáčh sluzč ieb
moô zče byť klient vyzvanyá  na doplnenie podania.

14 Evidenčia psov Vytvaá ra register psov na zaáklade podanyáčh elektroničkyáčh formulaá rov
v sluzčbe  registrovanie  psa.  Daá toveá  uá lozč isko  umozčnč uje  evidenčiu
podaní á a vsčetkyáčh daá t s podania. DČ alej spračovanie podania, vyástupu
podania  a arčhivovanie  príápadu.  Do  daá toveáho  uá lozč iska  je  mozčneá
importovať  sčabloá nu  vyástupneáho  dokumentu.  Obsahuje  mozčnosti
verifikovania a autorizaá čie vyástupnyáčh daá t kontom s vysčsč íámi praávami.

15 Evidenčia rybaá rskyčh 
líástkov

Eviduje zč iadosti o spračovanie rybaá rskyčh líástkov. Poskytuje mozčnosti
na  spračovanie,  spravovanie  a vybavenie  podania.  Vyástupom
v elektroničkej podobne je notifikaá čia o vyásledku spračovania. Tlaččenyá
vyástup  je  vydanyá  rybaá rsky  líástok.  Daá toveá  uá lozč isko  j  prepojeneá
s platobnyám modulom. 

16 Evidenčia sočiaá lnyčh 
daávok

Eviduje  a spračovaáva  evidenčiu prijatyáčh podaníá.  Poskytuje  naá stroje
a na  spračovanie  jednotliveáho  podania  azč  do  vytvorenia  odpovede.
Eviduje  vsčetky  ostatneá  aktivity  v spojitosti  s podaníám.  Toto  ODÚÚ
poskytuje aj funkčionalitu pre naá sledneá  kroky ako je vyuá ččtovanie, jeho
spračovanie a spraáva. 

17 Evidenčia sočiaá lnyčh 
sluzč ieb a sočiaá lnyčh 
zariadeníá

Vytvaá ra register sočiaá lnyčh zariadeníá a sluzč ieb na uá zemíá samospraávy.
Publikuje zoznam sočiaá lnyčh zariadeníá a sluzč ieb spolu s informaá čiou o
zriaďovateľovi  v sč truktuá rovanej  podobe.  Tieto  informaá čie  suá
publikovanaá  na portaá li s elektroničkyámi sluzčbami.

18 Evidenčia sčkolskyáčh 
zariadeníá

Vytvaá ra register sčkolskyáčh zariadeníá na uá zemíá samospraávy. Publikuje
zoznam  sčkolskyáčh  zariadení á spolu  s informaá čiou  o  zriaďovateľovi
v sčtruktuá rovanej podobe. Tieto informaá čie suá  publikovanaá  na portaá li
s elektroničkyámi sluzčbami.

19 Evidenčia trhovíásk a 
trhovyáčh miest

Eviduje  a spračovaáva  evidenčiu prijatyáčh podaníá.  Poskytuje  naá stroje
a na  spračovanie  jednotliveáho  podania  azč  do  vytvorenia  odpovede.
Eviduje  vsčetky  ostatneá  aktivity  v spojitosti  s podaníám.  Klientovi  je
vyástup zo sluzčby doruččenyá  do elektroničkej sčhraánky. Rovnako ako vo
vsčetkyáčh pročesočh transakččnyáčh sluzč ieb moô zče byť klient vyzvanyá  na
doplnenie podania.

20 Evidenčia voliččskyáčh 
preukazov

Operatíávne daá toveá  uá lozč isko sluá zč iače pre zaápis podaníá s elektroničkyáčh
formulaá rov.  Okrem  ukladania  daá t  umozčnč uje  spračovanie  podania
a vyástup v podobe volebneáho líástka. Obsahuje vsčetky pozčadovaneá  daá ta
pre  spračovanie  podania.  Obsahuje  naá stroje  na  reportovanie
a prehľady  o podanyáčh  zč iadostiačh,  spračovaníá,  zamietnutyáčh
zč iadostiačh a vydanyáčh voliččskyáčh preukazočh. 

21 Evidenčia zč ivotneáho 
prostredia

Eviduje  a spračovaáva  evidenčiu prijatyáčh podaníá.  Poskytuje  naá stroje
a na  spračovanie  jednotliveáho  podania  azč  do  vytvorenia  odpovede.
Eviduje  vsčetky  ostatneá  aktivity  v spojitosti  s podaníám.  Klientovi  je
vyástup zo sluzčby doruččenyá  do elektroničkej sčhraánky. Rovnako ako vo
vsčetkyáčh pročesočh transakččnyáčh sluzč ieb moô zče byť klient vyzvanyá  na
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doplnenie podania. ZČ ivotneá  prostredie v sebe zahránč a zč iadosti o vyárub
drevíán a oznaámenia maleáho zdroja zneččistenia ovzdusč ia. 

22 Doprava – Hlaá senia Priestor  pre  ukladanie  a spračovanie  oznamov  poruá čh  verejneáho
osvetlenia,  zaá vad  na  čhodníákočh  pre  čhodčov  a zaá vad  na  čestaá čh.
Poskytuje  mozčnosť  spračovania  podania.  O postupe  spračovania
a vyásledku riesčenia podania moô zče byť oznamujuá ča osoba notifikovanaá .

23 Evidenčia uzaávierok 
miestnyčh komunikaá čiíá 

ZČ iadosti o uzaávierku miestnyčh komunikaá čiíá suá  spračovaávaneá  v tomto
daá tovom uá lozč isku.  Obsahuje evidenčiu zč iadostí á ako aj  spračovanyáčh
zč iadostí á a vyásledkov  spračovania  s kladnyám  aj  zaápornyám
rozhodnutíám. Je mozčneá  doplniť daá toveá  uá lozč isko o sčabloá ny vyástupnyáčh
dokumentov. Pri spračovaníá podaníá nie je potrebneá  aby dosč lo k vzniku
papieroveáho  vyástupu.  Informaá čie  o povolenyáčh  a uzaávierkačh  ako aj
prebiehajuá čičh  uzaávierkačh  suá  publikovaneá  na  portaá li  ESMAO
automatizovane.  Po  skonččení á platnosti  uzaávierky  miestnej
komunikaá čia  pričhaádza  arčhivaá čia  príápadu.  Obsahuje  mozčnosti
verifikovania a autorizaá čie vyástupnyáčh daá t kontom s vysčsč íámi praávami.

24 Informovanie o ččinnosti
obče

Obsahuje  a  vytvaá ra  ččlaánky  publikovaneá  na  portaá li  ESMAO  v profile
samospraávy.  Zabezpeččuje  automatizovaneá  informovanie  o ččinnosti
obče aj na ÚÚ PVS v profile samospraávy.  V tomto daá tovom uá lozč isku je
mozčneá  prijíámať  obsah  z webu  samospraávy  vo  formaá te  RSS/ATOM.
Obsahuje mozčnosti verifikovania a autorizaá čie vyástupnyáčh daá t kontom
s vysčsč íámi praávami.

25 Evidenčia noviniek 
a informaččneáho servisu 

Vytvaá ra  obsah  informaččneáho  servisu  samospraávy  vočči  obččanovi.
Úmozčnč uje  publikovanie  noviniek  a aktualíát.  Zabezpeččuje
automatizovaneá  publikovanie  obsahu  aj  na  ÚÚ PVS  v profile
samospraávy.  V tomto  daá tovom  uá lozč isku  je  mozčneá  prijíámať  obsah
z webu  samospraávy  vo  formaá te  RSS/ATOM.  Obsahuje  mozčnosti
verifikovania a autorizaá čie vyástupnyáčh daá t kontom s vysčsč íámi praávami.
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