
objednávatel' - odberatel' obec Dunajská LuŽná

Jánošíkovská 46617

900 42 Dunaiská LuŽná

lČo 00400009

Dtc 2020663755

v zastúpení Štefan Jurčík, starosta obce Dunajská Lużná

ZMLUVA O POSKYTOVANI SLUZIEB
c. MsD-Dunajsk á Lužná-01

lĺ,5 -J4 - Üy -3
Zmluvné stran

Ć'(

d'alej len'objednávatel"'

a

d'alej len,,Poskytovatel"'

! VŠEoBECNÉ USTANoVENlA

t.1 Poskytovatel'a objednávatel'uzatvárajú v zmysle $ 269 ods. 2 obchodného zákonnĺka č. 51311991 zb.
v znení neskorších predpisov a $ 65 zákona č,. 18512015 Z.z. autorský zákon(d'alej v texte aj ako
,,autorský zákon") ttjto Zmluvu o Poskytovaní Slużieb, ktoré je zároveň aj licenčnou zmluvou na
použĺvanie diela špecifikovaného niżšie. (d'alej len "Zmluva'').

Poskytovatel'vykonáva majetkové práva k Dielu, špecifikovaného v PrĺIohe č. 1 (d'alej v texte aj ako

'Dielo"). Dielo je špecifický softvérový produkt s názvom ,,moBEC vezia 2.0". Toto Dielo je určené na
vizualizáciu katastra, územného plánu, inžinierskych sietí, inštitúciĺ a iných dát na podklade digitálnych
máp obce.

objednávatel' má záujem zobrazovat'prostrednĺctvom Diela formou internetového prístupu pre seba
(interné potreby zamestnancov) a tretie osoby (verejnost') digitálne mapy a databázy v zmysle Prĺlohy
č. 1.

t.2

r.3

II PREDMET ZMLUVY

ll.1 Poskytovatel'sa zaväzuje poskytovat'pre objednávatel'a nasledovné slużby:

a) Poskytnút' licenciu k Dielu v rozsahu v zmysle čl. lll. tejto zmluvy.
b) Poskytnút' prĺstup na svoj server, prostredníctvom ktorého bude Dielo sprĺstupnené v zmysle tejto

zmluvy.
c) lmplementovat' a importovat' digitálne mapy a databázy dodané objednávatel'om tak, aby sa dali

prehliadat'vo forme sprĺstupnenia Diela v rozsahu uvedenom v čl. lll. tejto zmluvy.
d) Zaškolit'zamestnancov objednávate|'a v priestoroch jeho sĺdla.
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Poskytovatel' - dodávatel' T-MAPY, s. r. o.

DvojkríŽna 49
821 06 Bratislava

tco 43 995 187

IC DPH sK 20 22 545 096

Spoločnost' je zapísaná
v obchodnom reoistri

okresného sr]du Bratislava l, oddiel Sro, vloŽka č.

15448818

Bankové spoienięr Tatra Banka a.s.,

IBAN sK14 1100 0000 0029 2383 0415

Číslo úetu 2923830415/1 100

v zastúoenĺ Mor. Ján Gašpárek, konatel'

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka



e) Prostrednĺctvom Diela sprístupnit' objednávatel'ovi elektronické sluŽby katastra v správe Úradu
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

f) Vykonat' jedenkrát ročne aktualizáciu digitálnych máp a databáz dodaných objednávatel'om (d'alej
v texte aj ako ,,aktualizácie Diela"). Pre vylúčenie pochybností sa v zmysle tejto zmluvy rozumie pod
pojmom aktualizácia Diela, výlučne taký zásah do Diela, ktorý nie je updatom, zmenou ani rozšírením
Diela.

g) Uskutočňovat'aktualizáciu Územného plánu obce, po kaŽdej zmene územného plánu.
h) V prĺpade osobitného písomného dojednania uskutočnĺ Poskytovatel' update / zmenu / rozšírenie

Diela, pričom cena takejto úpravy diela, bude dojednaná vždy osobitne. Pre vylúčenie pochybnostĺ sa
v zmysle tejto zmluvy pod pojmom update diela rozumie akékol'vek nasadenie novej funkcionality
alebo zmena existujúcej funkcionality alebo iné spracovanie alebo akákol'vek iná úprava alebo zmena
Diela oproti Prílohe č. 1 (d'alej aj ,,update Diela").

|l.2 objednávatel'sazaväzuje

b)
c)

Dodat' v zmysle tejto zmluvy Poskytovatel'ovi na vlastné náklady a zodpovednost' digitálne mapy
a databázy bez právnych a faktických vád a to ako k začatiu poskytovania služieb tak aj jedenkrát
rocne k vykonaniu aktualizácie Diela.
Dodat'v zmysle tejto zmluvy Poskytovatel'ovivšetky platné zmeny územného plánu.
Zabezpečit'si na vlastné náklady a zodpovednost'doménu, prostrednĺctvom ktorej budú vykonávané
sluŽby Poskytovatel'a.
Uhradit' Poskytovatel'ovi za riadne odovzdané sluŽby dojednanú odmenu.d)

lll LICENČNÁ zvluvn
lll.1 Táto zmluva je zíroveřl aj licenčnou zmluvou, ktorou Poskytovatel' udel'uje objednávatel'ovi právo

pouŽit' Dielo spÔsobom:

a)

|t.2

il t.3

ilt.4

ilt.5

a) Sprĺstupnenia Diela pre interné potreby zamestnancov objednávatel'a prostredníctvom internetu so
zabezpečeným prÍstupom cez meno a heslo, ktoré dodá Poskytovatel'.

b) Sprĺstupnenia Diela prostredníctvom verejnej siete internet, a to prostredníctvom domény
objednávatel'a www.dunajskaluzna.sk pre tretie osoby (d'alej v texte aj ako ,,doména objednávatel'a").

Doba poskytnutia Diela v zmysle tohto článku sa udel'uje na dobu trvania tejto zmluvy.

Poskytovatel'poskýuje objednávateľovi licenciu bezodplatne. objednávatel'nadobudne licenčné práva

v zmysle tejto zmluvy okam|hom uhradenia celej ceny v zmysle čl. V. tejto zmluvy'

Licencia sa poskytuje v územne neobmedzenom rozsahu avšak v obmedzenom Vecnom užĺvatel'skom
rozsahu v zmysle spôsobu pouŽitia podl'a tejto zmluvy'

V prípade, ak by na základe osobitnej dohody medzi zmluvnými stranami došlo k updatu l zmene l
rozšíreniu diela, platia dojednania tohto článku aj pre všetky takéto úpravy Diela.

lV SPÔSoB A LEHoTY PLNENlA SLUŽBY

Plnenie predmetu zmluvy bude realizované podl'a tohto časového harmonogramu:

a) Do 30 dní od nadobudnutia platnostitejto zmluvy sprístupní Poskytovatel'objednávatel'ovi sluŽbu vo
verzii ,,demo" prostrednĺctvom zabezpečeného prĺstupu cez doménu:
demo.mapovyportal.sk/mOBEC/dunajskaluzna .

b) Následne Poskytovatel'vyzve objednávatel'a na akceptáciu Diela, ktorá sa uskutočnĺ najneskôr do 5
pracovných dníod sprístupnenia služby podl'a odseku a). Dielo bude povaŽované za akceptované bez
výhrad, ak nie sú počas procesu akceptácie zistené Žiadne chyby. o akceptácii Diela v plnom rozsahu
spÍšu zmluvné strany akceptačný protokol.

c) Po dohode zmluvných strán bude realizované zaškolenie zamestnancov objednávatel'a.
d) V prĺpade, ak pÔjde o aktualizáciu Diela, pouŽijú sa dojednania tohto bodu primerane.

tv.1
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tv.2 Poskytovatel' zabezpečĺ všetky sluŽby definované v tejto zmluve vo vlastných priestoroch za pomoci

vlastńej hardvérovej a softvéróvej infiaštruktúry s vlastnými personálnymi kapacitami. V špecifických
prĺpadóch, ak si tđ vyŽiada zadänie objednávatel'a, môŽe bý' vyuŽitý priestor, hardvér a softvér
objednávatel'a.

Miesto poskytnutia sluŽieb je prostrednĺctvom sprĺstupnenia služieb na verejnej sieti internet, a to
prostrednĺctvom domény objednávatel'a, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

Poskytovatel' nie je v omeškaní s poskytnutím sluŽieb v prípade, ak mu objednávatel' 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 prĺpade sa o dobu omeškania
sa objednávatel'a posúvajú termíny uvedené v časovom harmonograme.

Potrebný prístup na internet vyŽadovaný aplikačným riešením Diela si objednávatel'zabezpečí sám na

vlastné haxlaoy a na vlastnú zodpovednosť, pričom Poskytovatel' nezodpovedá za neúplné alebo
nedodané sluŽ-by v dÔsledku vady pripojenia na internet. Ustanovenie tohto bodu zmluvy platia vo

vzt'ahu k prĺslušnejAktualizácii Diela a Update verzií Diela primerane.

tv.3

tv.4

rv.5

v.'l

V CENA A PLAToBNÉ PoDMIENKY

Cenaza poskytnutie služieb uvedených v cl. ll. tejto zmluvy za pľvých dvanást'mesiacov pouŽĺvania

sluŽieb bola určená dohodou zmluúných strán vo výške 756,- EUR (slovom sedemstopät'desiatšest'
EUR) s DPH (d'alej v texte aj ako ,,úvođný ročný poplatok")' Úvodný ročný poplatok je splatný za prvých

12 m'esiacov doprädu a Pośkytovatel' je oprávnený vystavit'prvú faktúru v deň podpisu akceptačného
protokolu objed náyatel'om.

Poplatok za poskytovanie sluŽieb uvedených v čl. lltejto zyluyY_za d'alšĺch 12 mesiacov (d'alej v texte

a; äto ,,artua lizač,Áý ročný poplatok"), je vó výške 756,-'EUR s DPH. Poskytovatel' je oprávnený vystavit'

faktúru v deň poskytnutia aktualizácie Diela.

objednávatel' je povinný uhradit' fakturovanú cenu vrátane zákonom stanovenej DPH. Splatnosť

vsétĺ<ýcrl faktúr je 14 dníodo dňa doručenia objednávatel'ovi.

V prĺpade omeškania objednávatel'a s úhradou faktúry je Poskytovatel' oprávnený prerušit'

poskytovanie sluŽieb aŽ do úplného zaplatenia ceny služieb'

V cene uvedenej v bode V '1 aV.2tohto článku nie sú zahrnuté náklady Poskytovatel'a za zĺskanie trás

a priebehu inŽinierskych sietí. V prípade ak medzi Poskytovatel'om a objednávatel'om dÔjde k osobitnej

dohode o náhrade vynaloŽených nákladov'

v.2

v.3

v.4

v.5

vt.1

VI sÚČlxruosŤ zvu-uVNÝCH STRÁN

Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si navzájom pri plnení tejto Zmluvy súčinnost' v rozsahu

vymedzenom touto Zmluvou.

Zmluvné strany sa zaväzuju prostredníctvom svojich zástupcov v zmysle tohto článku Zmluvy

zabezpećit'nevyhnutne potreuno stretnutia a / alebô poskytnriť druhej zmluvnej strane informácie /

podkláoy / dokumenty nevyhnutné na poskytnutie sluŽieb riadnym spôsobom a v stanovenom čase'

Za účelom poskytnutia súčinnosti sa objednávatel'zaväzuje poskytnút'Poskytovatel'ovi vš-etky potrebné

podklady ńevyńnutne na vytonanie sluzieu. Všetky Podklady poskytnuté objednávatel'om budú bez

pravnycń a fariicrycn vád a objednávatel'bude oprávnený na ich poskytnutie Poskytovatel'ovi'

vt.2

vt.3
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VI! PRÁVA A PoVlNNoSTl ZMLUVNÝcH sĺnÁru
Práva a povinnosti Poskytovatel'a

Vll.1 Poskytovatel'sa zaväzuje dohodnutý predmet zmluvy poskytovat'v rozsahu, v kvalite a termínoch
dohodnutých v tejto Zmluve a v znenĺjej neoddelitel'ných príloh.

vll.z Poskytovatel' je d'alej povinný najmä zachovávat' mlčanlivost' o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa
dozvie v súvislosti so zmluvným vzt'ahom, vzniknutým na základe tejto Zmluvy.

Vll.3 Poskytovatel' je v prípade váŽnej poruchy sluŽieb oprávnený, po oznámenĺ objednávatel'ovi, na
nevyńnutne pótrebnú dobu, poskytnút'sluŽby formou náhradného technického riešenia za podmienky

zachovania rovnakej funkčnosti sluŽieb.

Vll.4 Zhotovitel' sa zaväzuje vylúčit'šĺrenie poskytnutých údajov katastra nehnutel'nostĺ tretím osobám, ich

vyuŽĺvanie na propagačné a obchodné účely, alebo na účely, ktoré nesúvisia s pÔsobnost'ou účastníkov
ińformačného systému moBEC a zabezpečit' ich pouŽitie v súlade so zákonom NR SR č'.21511995 z.
z. o geodézii a kartografii v znenĺ neskoršĺch predpisov, katastrálnym zákonom a zákonom NR SR č.

1Bl2o1B Z. z' o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Práva a povinnosti objednávatel'a

Vll.5 objednávatel' sa zaväzuje, Že pre realizáciu plnení Poskytovatel'a, podl'a tejto Zmluvy zabezpeči
v záujme plynulého priebehu plnenia nevyhnutnú súčinnost'.

Vll.6 objednávatel' je povinný uhradit'Poskytovatel'ovi riadne a včas cenu za poskytnutú sluŽbu, a to pod|'a

platobných podmienok stanovených v čl. V. tejto Zmluvy.

Vll.7 objednávatel' je d'alej povinný najmä zachovávat' mlčanlivost' o všetkých skutočnostiach, o ktoých sa

dozvie v súvislosti so żmluvným úzt'ahom, vzniknutým na základe tejto Zmluvy, dodrŽiavat'podmienky

stanovené pre uŽívanie diela a autorské práva Poskytovatel'a vyplývajúce na základe tejto Zmluvy.

V!lt oCHRANA oÔvrnruÝcn lNFoRMÁclĺ

Vlll.1 Účastnĺci tejto Zmluvy sa zaväzujú zabezpečiť zachovanie mlčanlivosti svojich zamestnancov

o všetkých informáciách' ktoré sa povaŽujú za obchodné tajomstvo v zmysle $'ĺ7 a nasl. podl'a

obchodného zákonníka ako aj o iných skuto_čnostiach, týkajúcich sa činnosti zmluvného partnera a jeho

klientov, organizácie prevádz'ky, ekonomiky, obchodu, výroby' know-how, ktoré majú skutočnú alebo

aspoň poteňciálnu ho'dnotu, a Ŕtoré nie sú v príslušných obchodných kruhoch beŽne dostupné a majú

oyi' utäjené, a vŠetky dáťa, o ktorých sa' Poskytóvatel' dozvie v súvislosti so spracovaním dát

ou;eonávatel'a. lnforńácie takto získané sa zaväżujú nezneuŽit', ako aj neumoŽnit' prĺstup k týmto

informáciám ani po skončení účinnosti tejto Zmluvy. Zmluvné strany v tejto súvislosti preukázatel'ným

spÔsobom upozornia svojich zamestnancóv na tres[no-právne, občianskoprávne, pracovnoprávne a iné

d'ôsledky, vyplývajúce z iorušenia tejto Zmluvy. Za dÔverné informácie chránené podl'a tohto článku sa

nepovaźu;j inłorńa"la ä / aleĺo doĹument, Ltoný je v dobe svojho zverejnenia verejne známy alebo

ktoý je verejne dostupný alebo sa stal verejne dosiupný bez zavinenia zmluvnej strany, alebo ktoý bol

zveŕe;nenyi ü súlade so zákonom ć,.211lźooo Z.z.'o slobodnom prístupe k informáciám, záväzným

nariadenĺm alebo rozsudkom, na poŽiadanie súdu alebo iného, v zmysle zákona na to oprávneného

úradu.

Vlll.2 Poskytovatel' je povinný postupovat' pri realizácii predmetu tejto Zmluvy s odbornou starostlivost'ou'

Poskýtovatel'-beiie na-vedomie, Že je povinný dodrŽiavat' všetky právnę predpisy vzt'ahujúce sa

k ochrane dát, ochrane osobných uoajov, obchódnému tajomstvu, ako aj iné právne predpisy, ktoými
je viazaný objednávatel', s ktoými buđe Poskytovatel'pĺsomne oboznámený.

Vlll.3 Ustanovenia predchádzajúcich bodov tohto článku platia aj po uplynutí doby platnosti Zmluvy, a lo aż

do doby, kedy sa tieto informácie stanú verejne známymi'

Strana ą



lX VYŠŠ!A Moc
lX.1 Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc povaŽujú prĺpady, ktoré nie sú závislé od vÔle a konania

zmluvných strán, ani ich nemÔŽu ovplyvnit'.

lx.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 dÔsledku nej stalo nemožným, resp. sa dostal v dÔsledku nej do
omeškania, oprávnený vyzvat'druhého z účastníkov na rokovanie o úprave Zmluvy, v častijej predmetu'
ceny alebo lehoty plnenia. Pokial'na základe takéhoto rokovania nepríde k dohode, má strana, ktorá
bola zásahom vyššej moci postihnutá, právo odstúpit'od Zmluvy.

lX.3 Poskytovatel' je oprávnený v prípade výskytu vyššej moci oprávnený prerušit' poskytovanie sluŽieb, a to
z dÔvodu potreby nutnej údrŽby a opráv tých častĺ systému, ktoré priamo ovplyvňujú poskytovanie
sluŽieb, to všetko iba po nevyhnutnú dobu na odstránenie chýb. Poskytovatel'bude o tejto skutočnosti
objednávatel'a informovat'.

X DoBA TRVANIA ZMLUVY A UKoNČrrulE ZMLUVNÉHo VZŤAHU

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu 24 mesiacov odo dňa jej uzavretia.x.1

x.2

x.4

x.3

x.5

x.6

x.7

x.8

Zmluvný vzt'ah zalożený touto Zmluvou je moŽné ukoncit'výhradne:

a/ odstúpenĺm od Zmluvy podl'a ustanovenĺzákona.
b/ odstúpenĺm od Zmluvy podl'a ustanovenítejto Zmluvy.

c/ Zánikom jed1ej zmluvnej strany bez pľávneho nástupcu'
d/ Z dÔvodu vyššej moci podl'a čl. lX. tejto Zmluvy.
e/ Písomnou dohodou zmluvných strán.

Účastníci sa zaväzujú po ukončení zmluvného vzt'ahu bezodkladne, najneskôr však v lehote 30 dnĺ

vyriešia svoje vzájomné práva azáväzky, ktoré im z tejto Zmluvy vznikli.

objednávatel' je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, že Poskytovatel' mešká s plnením predmetu

.miuvy .o súb;eLtĺunych dÔvodov' spočĺvajúcich na strane Poskytovatel'a a v rámci primeranej

dodatóčnej lehoty, doňodnutej s objednávatel'om nie kratšej ako 30 pracovných dnĺ, nie je schopný

dodat' dohodnutý predmet zmluvy.

V prípade, ak Poskytovatel'zistí prekáŽky znemoŽňujúce mu vykonanie predmetu zmluvy dohodnutým

spôsäbom a zmluvné strany sa nedohodnú na zmene podmienok plnenia v primeranej lehote, je

Poskytovatel' oprávnený od Zmluvy odstúpit'.

Poskytovatel' je oprávnený od Zmluvy odstúpit', ak preukáže, Že objednávatel' porušil svoje povinnosti

pooľá tejto zńluvy a v rámci primeranej dodatočnej lehoty, dohodnutej s Poskytovatel'om, nie kratšej

äro eo firacovnyirl dnĺ, nie je schopný porušené povinnosti napravit'. Právo Poskytovate|'a vymáhat'

škodu, ktorá mu'týmto vzniklä, ako aj náhradu účelne vynaloŽených nákladov ostáva nedotknuté.

V prípade odstúpenia od Zmluvy, budú všetky materiály vrátené strane, ktorá ich vydala. Také materiály'

ktôré nie je moŽné vrátiť, budtr preukázatel'ne zničené. Toto ustanovenie sa nevzt'ahuje na materiály,

ktoré boli riadne protokolárne odovzdané a prevzaté.

Zmluvu je moŽné ukončit' písomnou výpoved'ou i bez udania dôvodu. Výpovedná doba je stanovená na

2 mesiaôe a zaćina plynútr prvým dňoń nasledujúceho mesiaca odo dňa doručenia pĺsomnej výpovede

druhej zmluvnej strane.

V prĺpade ak zo strany objednávatel'a nedÔjde k úhrade aktualizačného ročného poplatku za sluŽby

v.ż. ä to ani po doručeńej výzve PoskytovateÍa s dodatočným termĺnom splatnosti poplatku, po uplynutí

dodatočnej lehoty splainósti aktuaĺizačného ročného poplatku podl'a V.2, táto zmluva zaniká
(rozväzovácia poämiänka účinnosti). Právo Poskytovatel'a vymáhať škodu vzniknutú nedodrŽanĺm

článku X.1 tejto zmluvy zostáva nedotknuté'

x.9

Strana s



X.10 Nároky zmluvných strán, vzniknuté im na základe ukončenia Zmluvného vzt'ahu, ktoré neboli upravené
v tejto Zmluve sa spravujú ustanoveniami obchodného zákonnĺka.

Xl ZÁVEREcNÉ USTANoVENlA
Xl.'ĺ Táto Zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnost' dňom

nasledujúcim po dnijej zverejnenia na webovom sĺdle objednávatel'a.

xl.2 Všetky rozšírenia a iné sluŽby v súvislosti s predmetom tejto Zmluvy v budúcnosti sa budú realizovat'
prostredn íctvom Poskytovatel'a, pokial' sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Xl.3 obmedzenia, rozšírenia a akékol'vek iné zmeny tejto Zmluvy sú moŽné len vo forme očíslovaných
dodatkov k tejto Zmluve, obojstranne podpĺsaných štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.

Xl.4 Všetky práva a povinnosti, ktoré vyplynú pri realizáciĺ tejto Zmluvy sa budú riadit' ustanoveniami
obchodného zákonníka č.513/'ĺ991 Zb., Autorského zákona a ostatných súvisiacich všeobecne
záv äzný ch právnych predpisov'

Xl'5 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neskÔr stratia platnost'alebo účinnost', nie je tým dotknutá platnost'
alebo účinnost' jej ostatných ustanovení. Právne vzt'ahy, ktoré sa pôvodne riadili ustanoveniami, ktoré
stratili platnost' sa budú v rozsahu povolenom zákonom spravovat' vÔl'ou zmluvných strán, s
prihĺiadnutĺm na zachovanie účelu tejto Zmluvy, pričom tieto budú bez meškania doplnené písomnou
formou - dodatkom k Zmluve.

Xl'6 Akékol'vek spory, kloré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnost', výklad, porušenie alebo
zrušenie, budú rieš6né predovšetkým dohodou zmluvných strán. V prĺpade nedosiahnutia dohody, budú
tieto predložené a riešené, pokial'sa sporové strany pĺsomne nedohodnú inak' pred okresným súdom
podl'a príslušnosti k súdu podl'a sídla spoločnosti.

xl7 Pre prĺpad súdneho konania týkajúceho sa predmetu tejto Zmluvy je príslušným súd v mieste sĺdla
Poskytovatel'a.

Xl.8 Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnost'ou originálu, pričom kaŽdá zmluvná strana
dostane jeden výtlačok.

Xl.9 Zmluvné strany vyhlasujú, Že sa s obsahom Zmluvy dôkladne oboznámili, neuzatvárajú ju v tiesni a za
nápadne nevýhodných podmienok. Účastnĺci 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 Poskytovatel'a:

V Bratislave, dňa 21. 10.2021v Dunajskej LuŽnej, oĺ?5...]0,.. 2021

Štefan Jurčĺk
starosta obce Dunajská LuŽ
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X|l PRĺLoHA Č. 1 _ ŠPEClFlKÁcIA PRoDUKTU MoBEC, VERZIA2.O

moBEc je jednoduchý geografický informačný systém určený pre samosprávy, založený na digitálnych
mapových podkladoch, ktoré sú spojené s dátami podl'a poŽiadaviek obce.

Popis funkcii produktu mOBEC

1) Zobrazenie mapových podkladov V mapovom okne na základe verejne prístupných údajov
a) Základná mapa
b) Katastrálna mapa (reg. C a reg. E)
c) Mapa sietí (elektrina, plyn, voda, kana|izácia atd'.)

2) ovládanie mapového zobrazenia'.
a) posun mapy
b) priblĺżenie, oddialenie, priblĺżenie výberu, zobrazenie celej mapy
c) histÓria zobrazenia - predchádzajúci, nasledujúci pohl'ad

3) Meranie nad mapou - meranie dížok a plÔch

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

5) odkaz na aktuálnu mapu

6) ZÍskanie katastrálnych informáciíspracovaných na základe verejne prístupných údajov:
a) označenie parcely kliknutím
b) zobrazenie záklaĺlných informácií o vybranej parcele a stavbách na nej - výmera, druh pozemku
c) zobrazenie informácií a prepojenie s podrobnosťami o liste vlastníctva a vlastnĺkoch

7) Vyhl'adávanie u|ĺc:
a) automatické dopíňanie názvu ulice
b) označenie výsledku na mape (línia)

8) Vyhl'adávanie adries:
a) automatické dopĺňanie názvu ulice
b) zadávanie súpisného a/alebo orientačného čísla
c) označenie výsledku/ov na mape (znak)

9) Vyhl'adávanie parciel:
a) zadaním parcelného čísla
b) označenie výsledku na mape
c) zobrazenie základných informáciío nájdenej parcele a stavbách na nej- výmera, druh pozemku
d) zobrazenie informáciía prepojenie s podrobnost'ami o liste vlastníctva a vlastníkoch

1 0) Vyhl'adávanie listu vlastnĺctva:
a) zadaním čísla listu vlastníctva
b) zobrazenie informáciĺ a prepojenie s podrobnost'ami o vlastníkoch na nájdenom liste vlastníctva
c) zoznam parciel na liste vlastnĺctva a ich zobrazenie na mape, prepojenie s podrobnost'ami o parcele
d) zoznam stavieb na liste vlastníctva s informáciamio umiestnení(odkaz na parcelu)

11) Vyhl'adávanie vlastnka na základe verejne prístupných údajov:
a) automatické doplňanie vlastnĺkov
b) zobrazenie zoznamu listov vlastnĺctva so záznamami vybraného vlastníka, prepojenie s

podrobnost'ami o liste vlastníctva
c) zobrazenie informácií o vlastnĺckych podieloch na nájdených listoch vlastnĺctva
d) zoznam parciel na nájdených listoch vlastníctva a ich zobrazenie na mape, prepojenie s

podrobnost'ami o parcele
e) zoznam stavieb na nájdených listoch vlastníctva s informáciami o umiestnení (odkaz na parcelu)
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PRĺLoHA c. z _ ŠprclrlrÁcln KARToGRRrIcrÉHo DlELA, VERZIA 2.0

Kartografické dielo tvoria nasledujúce dáta pre oblast'obce Dunajská Lužná:
1) Vektorové dáta

a) Vektory adresných bodov a ciest vyrezané z aktuálnych verziídát podl'a katastra obce Dunajská LuŽná
b) Pol body (body záujmu) špeciálne pripravené pre obec Dunajská Lužná
c) Vektorizácia územného plánu obce vrátane zmien a doplnkov
d) Editačná vrstva - stavebný úrad
e) lnŽinierska siet'_ telekomunikačné vedenie Slovak Telekom
Đ lnžinierska siet'- telekomunikačné vedenie Sitel
g) lnŽinierska siet'- elektrické vedenie
h) lnŽinierska siet'- plynovod SPP
i) lnŽinierska siet'- vodovod BVS
j) lnŽinierska siet'- kanalizácia BVS
k) Modul podnety občanov na nahlasovanie porúch a podnetov zo strany obyvatel'ov
l) obecné parcely register C
m) obecné parcely register E
n) Parcely SPF register C
o) Parcely SPF register E
p) Modul statický kataster

2) Rastrové dáta
a) Podkladové topografické mapy MSD
b) Vygenerované mapové dlaŽdice (zoom levely 15-20 a zoom levely 13-20) pre vrstvy technickej

infraštruktúry '
c) ortofoto snímok katastrálneho územia obce s rozlĺšením 20 cm/px

odporúčaný postup pripojenia na moBEC

1) Poskytovanie sluŽby (prĺstup k produku moBEC) bude prostrednĺctvom adresy URL s aplikáciou:
https://mobec.sUd u najskaluzna

2) Hypeńextový odkaz na aplikáciu si objednávatel'vloŽĺdo HTML kódu stránky obce na |'ubovol'né miesto.
S ohl'adom na poŽiadavky si objednávatel' môže zvolit', či sa odkaz otvorí v novom samostatnom okne
alebo v aktuá|nom okne internetového prehliadača.
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