
ZMLUVA
NA SYSTÉMO\Ú PODPORU

A POSKYTOVANIE KONZULTAČNÝCH
A  SERVISNÝCH SLUŽIEB  V RÁMCI  INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

wÉČKo

uzatvorená podľa zákona č.  513/1991  Zb. Obchodný zákonnĺk v zmenĺ neskoršĺch predpisov
a ostatných platných právnych predpĺsov súvisiacich z VOP a Licenciou Dodávateľa IS s citovanĺm bodu č.16 z VOP  ajeho,  uvedením
v čl. 8 v bode 5 tejto zmluvy a následne zákonom č.18/2018 Z.z. vo vsťahu s Nariadenĺm Európskeho parlamentu a Rady EU o ochrane

osobných údajov Ôĺzických  osôb.

VOP
Licencia
APV
IS
Hotline

P-atel*

IČo:

DIČ:

Bankové spojenie:

Živnostenský
re8ister ,

Odberatel':

Zastúpený:

IČO / DIČ:

Telefón  :

Bsnkové spojemie:

Čl.1 Definícia použitých pojmov a skratiek

-     všeobecné  obchodné  podmienky
-    oprávnenie odberatel'a používať APV
-     aplikačné programové vybavenie
•     infomačný systém
-      poradenstvo vzdialenou správou alebo telefonicky

Čl. 2  Zmluvné strany

Ferdinand Žigo
Autorizovaný Partner Asseco Solutions, a.s.
v zmys]e  zmluvy o obchodnom  partnerstve č. PASL-AUT-2013-004

Generála Svobodu 975/54
958  01   Partizánske
Tel:           0911271389

e-mail:   Ízigo@stonline.sk

37364090

1029075916

SLSP,   IBAN:  SK78  0900 0002 6140 6033

gpirče.:nžoú=a2do:ť7o°oľ]žÍoV/:3Sotoe2nskýaochranyspotrebitei'a
Re8. č.         59/200/

OI}ec Nedožery-Brezany, Družstevná 367/1, 97212 Nedožery-Brezany

JUDr. Martin Mokrý, starosta obce

00318302/2021162737

0905  823  555

VÚB, a.s. Prievidza
IBAN SK 26 0200 0000 00001842 9382



3.1

3.2

3.3

4.1

/
Čl. 3  Predmet plnenia

Z#Feent;ľhpin:äiiot:":nfoĽ,:čYéJheopsoyss#mo:múeEéeK"o,:n-pýiťčojgť#i:v=ofo&iL#jÉb#ťocé-'
ktorý v tejto 2mluve  obsahuje moduly:

- MAJETOK-DHIM a HIM, DANE a POPLATKY
- EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA.

Úpravy  modulov  a tlačových  zostáv  v rámci  systému  WÉČKO,  môže  realizovať  len  Dodávatel'  IS
Asseco Solutions, a.s., resp. Poskytovatel'  servisných  služieb so súhlasom Dodávatel'a IS.
Cena plnenia takýchto prác nie je zahmutá v čl. 4 aje stanovená na základe objednávky.

Odberatel' má nárok na poskytovanie servisných, konzultačných a hotline služieb len vtedy, keď uhradil
autorovi softwarového produktu Assseco Solutions,  a.s. stanovenú cenu za ročný aktualizačný poplatok

pre všetlq/    využĺvané agendy infomačného systému  WÉČKO vrátane DPH.

Služby  budú     realizovamé  na  základe  telefonickej,   písomnej   alebo   ústnej   objednávky  Odberatel'a
a Íákturované  v zmysle  ceny  plnenia  podl'a  čl.  4,  ktorý  nezahŕňa  sadzobnĺk  cien  za  programátorskú
hodinu a programátorské úpravy na zákazku.

Čl. 4  Cena plnenia a platobné podmienlqr

Cena plnenia, zaokrúhlená na celé polhodĺny nahor, je stanovená  progresĺvne  podľa  rozsahu  konzul-
tačných a  servisných    hodín nasledovne:                              -do o,5 hod. sadzba 32 €mod

-do  1,5 hod.  sadzba28 €mod
- od  2 hod sadzba 26 € mod

- paušálny servis od  4 hod/mes. - sadzba 24 €mod
-hotline na t. č. +421911271389 do 20 min. bezplatne, v pracovné dni do  16.00 hod.

4.2              Súvisiace cestovné  náklady     -0,35 €  za  1  km  zo sĺdla poskytovateľa  bez  účtovania  straty času.

4.3              Uvedené ceny sú konečné. Poskytovatel' si neuplatňuje DPH.

5.1

6.1

Č[. 5  Termĺn p]nenia

Temĺn plnenia tejto zmluvy sa začĺna dátumom  podpisu  tejto zmluvy a končí  31. ] 2.2018.

Čl. 6  Práva a záväzlqr Odberate['a

Odberatel' má právo písomne  vyjadriť oprávnené  a preukázané  výhrady voči  výške  fiktúry  vystavenej
Poskytovateľom    na    protokole    o vykonaní    práce.    Po    odsúhlasení    Poskytovateľ    nie   je    povimý
akceptovať  akékol'vek výhrady voči vystavenej a splatnej  fáktúre a Odberateľ je povimý ju bez ďalšieho
meškania uhradiť.

6.2           0dberateľ sa zaväzuje  uhradiť oprávnene vystavené fáktúry poskytovatel'a do termĺnu splatnosti.

6.3           0dberatel' sa zaväzuje minimálne dva mesiace pred ukončením využívania informačného systému
informovať  autora  soft.   produktu Asseco Solutions, a.s.,   ako   aj   Poskytovatel'a  konzultačných
a   servisných služieb o tomto rozhodnutĺ.



/
7.1.

Čl. 7  Práva a záväzky Poskytovatel'a

Poskytovatel' sa zaväzuje poskytnúť služby  v súlade s podmienkami stanovenými touto  zmluvou,
VOP a Licenciou v rámci  poradenstva a servisu..

7.2.             Poskytovatel' nezodpovedá za chyby vzniknuté nevyhovuj úcim technickým vybavenĺm odberatel'a.

Čl. 8  Záverečné ustanovenia

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Na  základe  plnenia  predmetu  tejto  zmluvy  majú  zmluvné  strany  prístup  k  infomáciám,  ktoré  sú
dôvemé pre druhú zmluvnú stranu. Patria sem aj všetky údaje o ekonomike a hospodárení Odberatel'a a
Poskytovateľa,  ich obchodných aktivitách,  výrobných postupoch a pod.  Medzi dôvemé  informácie  sú
zahmuté aj  osobné údaje obsiahnuté v IS,   za ktoré Poskytovatel' zodpovedá podl'a   zákona č.18/2018
Z. z..o ochrane Ďzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.
Poskytovatel' sa súčasne od dátumu 25.05.2018 riadi  Nariadením Euópskeho parlamentu a Rady EÚ

:soc#ČeK%;íchký;Cyp::ôboärív::z§úov3míaobseožnet::yŕd;,;odv:€av#%E3hRybevto#äuúdkaj;Vmvardáe=íC:
Euópskeho    parlamentu    a    Rady    EU,        ktoréobsahuje    definíciu    subjektov    Sprostredkovatel'
a Prevádzkovateľ,  uzatvára  Poskytovateľ   s   Odberateľom    k základnej  zmluve  dodatkovú  zmluvu  o
spracúvaní osobných údajov    Sprostredkovatel'a s Prevádzkovatel'om.

Dôvemé  infomácie  nebudú  zahŕňať  infomácie,  ktoré  sú  alebo  sa  stmú  verejne  známymi  inak,  ako
činnosťou, alebo zanedbanĺm jednej zo zmluvných strán.

Zmluvné  strany nesmú sprístupniť dôvemé  infomácie  o  druhej  zmluvnej  strane  akoukol'vek  fomou
akejkol'vek tretej  strane a nesmú použiť dôvemé  informácie druhej  strany pre ákýkol'vek účel  iný, ako
pre plnenie tejto zmLuvy.

Žiadna  zo  zmluvných  strán  nie  je  zodpovedná  za  akékol'vek  oneskorenie  alebo  neplnenie  svojich
záväzkov  vyplývajúcich  z tejto  zmluvy,  pokiaľ  toto  bude  spôsobené  z dôvodu,  ktorý  táto  zmluvná
strana nemohla ovplyvniť (vis major).

Zmluva  sa riadi  právnym    poriadkom    Slovenskej   republiky,  najmä  zákonom    č. 513/1991Zb,
Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.   Pre vylúčenie pochybnostĺ sa zmluvné strany v
súlade s § 262 ods. 2 0bchodného zákonníka dohodli, Že všetky záväzkové vzťahy na nich založené
a/alebo vzmiknuté z titulu   ich porušenia, sa riadia Obchodným zákonnĺkom,   s výnimkou prĺpadov,
keď je nevyhnutné použiť inú právnu  úpravu,  najmä Autorský zákon.
V pripade akéhokol'vek  sporu  medzi  zmluvnými stranami, vzniknutého v súvislosti s touto  zmluvou,
sa zmluvné strany zaväzujú vynaložiť najvyššie možné úsilie, ktoré je možné od nich spravodlivo

požadovať,  za účelom dosiahnutia zmieru  na základe dohody zmluvných strán. V prípade,  Že nedôjde
k uzavretiu  zmieru, budú všetky spory medzi zmluvnými  stranami  rozhodované súdmi Slovenskej
republiky.

Obe  zmluvné  strany  prehlasujú,  že  zmluvu  neuzavreli  pod  nátlakom  alebo  za  nápadne  nevýhodných

podmienok pre jednu zo zmluvných strán.

Zmluva nadobúda účimosť dátumom podpisu tejto zmluvy a ruší všetk

V Nedožeroch-B

za Poskyto

och    dňa:     10.6.2018
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