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1. DEUS:

Názov:
Sídlo:
lčo:
Dlč:
Zastúpený:
e-mail:

Zástupca DEUS osvedčuje právo konať za DEUS na základe plnomocenstva správnej rady DEUS zo dňa
24.9.2021,

(d'alej len ,,DEUS"}

2. PoužíVater:

Názov obce/mesta:
lčo:
Adresa:
Obec/mesto:
PSč:
Zastúpený:
Pozícia:
Telefónne číslo:
e-mail:

Zmluva o píevode výpočtovej techniky

uzatvorená v zmysle § 269 ods.2 zákona č. 5I3/7997Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami (d'alej len,,Zmluva")

číslo zmluvy DEUS: ZLP-W-2021-0590

číslo zmluvy používatel'a:

Zástupca používateía osvedčuje právo konať za používateťa na základe osvedčenia o zvolení za

starostu/primátora.

(d'alej len,,Používatel"')

(d'alej spolu ako ,,Zmluvné ptrany")

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

BLUMENTAL offices, Námestie Mateja Korvína 1,8I].07 Bratislava
45 736 359
2o2 334 5962
lng, Katařína Lešková
obce@zdruzeniedeus.sk

sVinica
oo324767
Svinica 282
sVinica
o44 45
Iubomír Šimko
starosta
o55 / 696 52 25
starosta @obecsVinica.sk

BLUMENTALoffi.es, Náňest]e Mateja KoNÍná 1, 31107 Bratislavá
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preambula

DEUS je V súlade s § 9a zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente V znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o e-

Governmente") správcom nadrezortného informačného systému DcoM, ktorý poskytuje obciam 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 \4ikonu vnútorných agend a

prevádzku ostatných informačných systémov, ktoré obec používa (d'alej len,,lS DCOM").
Prostredníctvom pripojenia sa do ls DcoM sú VytVárané podmienky, aby si Používatel splnil povin n osti VyplýVajúce zo

zákona o e-Governmente t, j. najmá|
- umožniť elektronickú komunikáciu obecného alebo mestského úradu s občanmi,

ukladať údaje súvisiace s výkonom originálnych kompetencií v ls DcoM, a

- Získavať údaje z iných informačných systémov Verejnej správy.
DEUS je záujmové združenie práVnických osób založené podla § 20f občianskeho zákonníka, ktorého zakladatelmi
a jedinými členmi sú Ministerstvo financií sR a Združenie miest a obcí slovenska. DEUs je spráVcom ls DcoM.
DEUS poskytuje, primárne obciam a mestám združených V Združení miest a obcí slovenska, služby ls DcoM a d'alšie
plnenia podra te.ito Zmluvy Vo Verejnom záujme.
Používater je pripojený k ls DcoM na základe Zmluvy o pripojení k lnformačnému systému DátoVé centrum obcí
a miest (ďalej len ,,Zmluva o pripojení"). súčasťou pripojenia kls DcoM bola Vroku 2oL4 a 2075 aj inštalácia
výpočtove.i techniky V priestoroch PoužíVatela, a je,j následné bezodplatné prenechanie do užívania Používaterovi
(predmet Výpožičky) od momentu jej protokolárneho odovzdania po ukončení inštalácie (preberací protokol).

Používater Vypožičané technické prostriedky Vo Vlastníctve DEUs VyužíVal, v súlade so Zmluvou o pripojení, po dobu
viac ako páť rokov za účelom Výkonu verejnej moci elektronicky prostredníctvom programových prostriedkov ls
DcoM.
správa a prevádzka Výpočtovej techniky V priestoroch PoužíVateía je pre DEUS zabezpečovaná na základe Zmluvy o
poskytovaní 5lužieb správy, údržby, technickej podpory a prevádzky lnformačného systému DcoM (ďalej len ,,Zmluva
o prevádzke ls DcoM"). Podra tejto bude spráVa koncových zariadení (teda Výpočtove.j techniky) združením DEUS
poskytovaná len na softvérovej Úrovni.

článok 1
Účel zmluvy

Účelom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k výpočtovej technike zapožičane,i PoužíVaterovi pri pripojení k ls
DcoM, aktuálne nachádzajúcej sa V priestoroch Používatera, čo predstavuje najviac hospodárny, efektívny, účinný
a účelný spósob naloženia s týmto majetkom DEUS vo vzájomnom vzťahu Zmluvných strán,
Vzhíadom k skutočnosti, že d'alšia spráVa a prevádzka predmetu výpožičky V priestoroch PoužíVatera zo strany DEUS

už nie je možná, musí prejsť správa a prevádzka predmetu Výpožičky, a teda Vlastnícke právo k tejto Výpočtovej
technike, na používatera.

V2h[adom k skutočnosti, že PoužíVater:
a) si počas celej doby trvania Zmluvy o pripojení riadne plnil svoje povinnosti mu z nej vypl,ývajúce, a

b) nemá Vočizdruženiu miest a obcíslovenska žiadne nesplnené záVázky.
A vzhladom k skutočnosti, že by odobratie tejto Výpočtovej techniky PoužíVaterovi:

a) si Vyžiadalo nehospodárne a neúčelné náklady na strane DEUs súVisiace 5jej odinštaláciou, migráciou dát
používatera a odvozom, a

b) spósobilo sťaženie prístupu PoužíVateťa k programovým prostriedkom ls DcoM a okamžitú a nevyhnutnú
potrebu nákupu novej \^/počtovej techniky, tak Zmluvné strany pristupujú k tejto Zmluve.

článok 2
Predmet Zmluvy

DEUS prenecháva do Vlastníctva a Používater nadobúda do svojho Vlastníctva výpočtovú techniku, aktuálne
nachádzaiúcu sa v priestoroch PoužíVatela, určenú čo do druhu a počtu V Prílohe č. 1tejto Zmluvy - Zoznam výpočtovej
techniky.

BLuMENíAL offces, Námestie Matěja Kodina 1,31107 Blatislava
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článok 3
Cena za prevod

DEUS vlastnícke právo k predmetu výpožičky podra tejto Zmluvy prevádza na Používateťa bez nároku na odmenu.
Aby nedošlo k pochybnostiam, PoužíVater nie je povinný za plnenie závázkov DEUS podra tejto Zmluvy, resp, za
akékorvek plnenia podía tejto zmluvy poskytovať DEU5 žiadne protiplnenie.
PoužíVater Však berie na vedomie a súhlasí s tým, že za účelom kompenzácie zv,išených nákladov na činnosť DEUS
spósobených administratíVou pri zabezpečovaní prevodu vlastníckeho práva spósobom opísaným V tejto ZmluVu, a to
bez ohl'adu na určenie druhu či počtu prevádzanej výpočtovej techniky, móže byť v budúcnosti povinný uhradiť
jednorazový poplatok určený osobitným všeobecne závázným práVnym predpisom, akým je napríklad zákon č,

14s/1995 z. z, o spráVnych poplatkoch (Ministerstvu financií sR) alebo zákonom o e-Governmente či Výzvou na
príspevok priamo pre DEUs, alebo mimoriadnym členským príspevkom do Združenia miest a obcí sloven5ka. Tento
poplatok DEUs alebo jeho zakladaterom však nepresiahne sumu 100 € a povinnosť PoužívateJa uhradiť ho, ak k ne.j

bude právne 2aViazaný podía predchádzajúcej Vety, trvá najdlhšie do 37.72.2022,

článok 4
Platnosť a účinnosť Zmluvy

1. zmluva je platná dňom jei uzavretia a účinná dňom nasledujúcim po uverejnení zmluvy podra osobitného predpisu.
Zmluvné strany sa Vzájomne dohodli, že zverejnenie tejto zmluvy zabezpečí Používater.

2, VIastnícke práVo k predmetu tejto Zmluvy nadobúda PoužíVater momentom účinnosti tejto Zmluvy.
3. DEUS je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť Vprípade, ak Vlehote do jedného roka od jej uzatvorenia dójde

k ukončeniu Zmluvy o pripojeníz dóvodu na strane PoužíVatera (napríklad Výpovedbu alebojeho odpojením z dóvodu
porušenia zmluvy o pripojení). V prípade takéhoto odstúpenia od tejto zmluvy sa Vlastnícke práVo k prevádzanej
výpočtovej technike víacia spáť DEUS a na túto Zmluvu sa hradí akoby ani neexistovala. Výpoved'podra tohto článku
musí mať písomnú podobu a DEUS ju Používaterovi doručuje spolu s potvrdením o ukončení Zmluvy o pripojení na

adresu uVedenú V záhlaVí tejto Zmluvy.

článok 5
Vyhlásenia Zmluvných strán

DEUs Vyhlasuje, že:

a) je výlučným Vlastníkom predmetu prevodu podra tejto zmluvy aje oprávnený s ním disponovať bez
obmedzenia,

b) vo vzťahu k predmetu prevodu podra tejto Zmluvy neexistujú žiadne neuspokojené nároky tretích strán
a neprebiehajú k nemu ani žiadne súdne, exekučné, spráVne alebo iné konania, v ktoních bol uplatnený
akýkoívek nárok,

c) predmet prevodu je bez akýchkolvek tiarch, vrátane akéhokoívek záložného práva, predkupného práva, opcie,
obmedzenia Vecného bremena alebo akéhokoívek práVa alebo podielu tretej 05oby.

PoužíVatel' vyh lasuje, že:

a) je dókladne oboznámený so stavom predmetu prevodu, nakolko sa od pripojenia Používateía do lS DCOM
nachádza tento V jeho dispozícií, Vzhradom k čomu ho do vlastníctva nadobúda V stave, v akom sa nachádza,
t.j, ako stojía leží,

b) si voči DEUS nebude uplatňovať nároky z akýchkoívek, hoc aj skrytých vád predmetu prevodu,
c) Je uzrozumený 5o skutočnosťou, že po skončení účinnosti príslušných ustanovení Zmluvy o Prevádzke lS

Dcolvl, alebo po nadobudnutí účinnosti te,ito Zmluvy, podía toho čo nastane skór, mu už DEUS nebude
zabezpečovať správu a prevádzku pred metu prevodu tejto Zmluvy (a teda servis a údržbu výpočtovej tech niky)

článok 6
Vplyv na Zmluvu o pripojení k lS DCOM

BLt]MENTALoffic.s,Náme5tieMáté]aKoruina 1,31107Braikl.vá



Vplyvom uzatvorenia tejto Zmluvy sa Vybrané ustanovenia Zmluvy o pfipojení k ls DcoM a jej Prílohy č. J, (všeobecné
zmluvné podmienky), týkajúce sa predmetu výpožičky, m6žu stať obsolentnými.
Aby nedošlo k pochybnostiam a za účelom vylúčenia prípadnej práVnej neistoty týmto Zmluvné strany spoločne berú
na vedomie a súhlasia s tým, že Zmluva o pripo,iení k ls DcoM, aj s prípadnými obsolentnými ustanoveniami podra
predchádzajúceho bodu tohto článku, zostáVa aj naďalej v riadnej platnosti. 5Výnimkou prípadne obsolentných
ustanovení Vo vzťahu k predmetu výpožičky si na základe nej DEUS a PoužíVateí naďalej poskytujú vzájomné plnenia
aj bež nutnostijej okamžitej úpravy dodatkom.

článok 7
záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva a právne vzťahy vzniknuté na základe te.ito Zmluvy sa riadia ustanoveniami zákona č. 5L3/1997 zb.
obchodného zákonníka v znení neskorších pfedpisov a ostatnými platnými práVnymi predpismislovenskej republiky,

2. Zmluvu je možné meniť len na zákIade dohody oboch zmluvných strán uzavretej formou písomných a očíslovaných
dodatkov, ak nie je dohodnuté inak.

3. zm luva sa vyhotovuje V dvoch exemplá roch, po .ied nom rovnopise p re každú zmluvn ú stran u.

4, Neoddeliternou súčasťou Zmluvy je nasledovná príloha:
a) Príloha č. 1- Zoznam V}ipočtovej techniky

5. Zmluvné stra ny vyh lasuj ú, že ich vóía Vyjadrená V te.ito Zmluve je Vážna a slobod ná, a prejavy vóle obidvoch Zm luvných
strán sú dostatočne zrozumiterné. Na znak súhlasu Zmluvných strán s celým obsahom tejto zmluvy ju obidve Zmluvné
strany podpisujú.
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DE UsI

v Bratislave dňa //t 9 in;'Z-
používater: 2/.9 Z022

zlz

Xatadn-a LeštoG
Výkonná riaditeíka

Datac€ntrum €lektronizácie
ú zemnej samosprávy slovenska {DEUs)
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