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Dodatok c. 22012 k Zmluve na poskytnutie služby c. 027/2007

ZMLUVNÉ STRANY

Zhotovitel: DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A
821 04 Bratislava

zastúpený:
Ing. Michal Klacan, clen predstavenstva
ICO: 35 810734 I

IC DPH: SK 2020259175 I

zapisaný v Obchodnom registri Okresného súdu

Bratislava l, odd. Sa, v!ožka C. 2704/B I

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
cislo úctu: 2627106780/1100

Osoba oprávnená k podpisu zmluvy: I

Ing. Michal Klacan, clen predstavenstva

Osoba oprávnená rokovat vo veciach I

obchodných: PaedDr. Roman Stadtrucker

I

uzatvárajú k Zmluve na posJtnutie služby c. 027/2007 tento Dodatok C. 22012:

I l.

Predmet dodatku

Rozširenie práva používat aplikacné programLé vybavenie - pocítacový program s obchodným názvom "Informacný
systém KORWIN®" (d'alej len "rozšírenie lic~ncie") objednávatel'om.

I

Predmetom rozšírenia licencie podl'a bodu 1.1. je rozšírenie z licencie pre 24 (dvadsatštyri) pomenovaných
používatel'ov na licenciu pre 32 (tridsatdva) pomenOvaných používatel'ov.

1.1.

1. 1.1 .

Objednávatel: Mesto Žarnovica
Námestie SNP 33
966 81 Žarnovica

zastúpený:
Kamil Danko, primátor mesta
ICO: 00321117
DIC: 2021111543

Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Císlo úctu: 14824422/0200

Osoba oprávnená k podpisu zmluvy:
Kamil Danko, primátor mesta

V súvislosti s bodom 1.1. tohto dodatku aktualizácia prílohy c. 1 zmluvy - Rozsah licencie a rozsah poskytovaných
služieb k APV.

Dnom plnenia predmetu tohto dodatku stráca platnost príloha C. l k zmluve C. 027/2007 a je v plnom rozsahu
nahradená prílohou C. 1 k tomuto dodatku - Rozsah licencie a rozsah poskytovaných služieb k APV.

II.

Miesto a spôsob plnenia predmetu dodatku

2. ] . Miestom plnenia predmetu dodatku je miesto inštalácie uvedené v prílohe C. l tohto dodatku - Rozsah licencie
a rozsah poskytovaných služieb k APV.

2.2. Zhotovitel sprístupní objednávatel'ovi predmet dodatku špecifikovaný v bode 1.1.1. tohto dodatku a umožní
objednávatel'ovi prácu s APV KORWlN v rozšírenej verzii podl'a tohto dodatku.

2.3. Podpísaním tohto dodatku zhotovitel' udel'uje objednávatel'ovi právo používat aplikacné programové vybavenie
(rozšírenú licenciu) v súlade s ustanoveniami zmluvy C. 027/2007 a v rozsahu licencií podl'a prílohy C. 1 k tomuto
dodatku - Rozsah licencie a rozsah poskytovaných služieb.

III.
Cena predmetu dodatku

3.1. V zmysle zákona o cenách C. 18/1996 Z. z. bola dohodnutá cena za predmet dodatku na:

2240,- EUR bez DPH
(slovom: Dvetisícdvestoštyridsat EUR bez DPH)

2 688,- EUR vrátane DPH
(slovom: Dvetisícšeststoosemdesiatosem EUR vrátane DPH)

Aktuálna výška sadzby DPH je stanovená podl'a platných všeobecne záväzných predpisov v case dodania služby.
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3.2. Cena za priebežnú mesacnú podporu rozšírenej licencie - predmetu zmluvy C. 027/2007 uvedeného v bode 2.1.2.
zmluvy, je stanovená vo výške:

479,24,- EUR bez DPH
, I

(slovom: Styristosedemdesiatdevät EUR a dvadsatštyri centov bez DPH)

575,09,- EUR vrátane DPH

(slovom: Pätstosedemdesiatpät EUR a devät' centov vrátane DPH)

Aktuálna výška sadzby DPH je stanovená podla platných všeobecne záväzných predpisov v case dodania služby.
I

TÚto cenu má právo zhotovitel navýšit každorocne s Úcinnostou od l. januára príslušného kalendárneho roka o výšku
inflácie oficiálne zverejnenÚ Štatistickým Úradom SR za predchádzajÚci kalendárny rok.

3.3. Platená priebežná mesacná podpora rozšírenej licencie APV KORWIN podla bodu 3.2. zacína plynút od l. februára
2012.

IV.

Platobné podmienky

4.1. Úhrada ceny za rozšírenie licencie - predmet dodatku uvedený v bode 1.1.:

4.1.1. Objednávatel zaplatí zhotovitelovi cenu I predmetu dodatku podla bodu 3.1. na základe faktúry vystavenej
zhotovitelom v lehote splatnosti uvedenej na faktúre.

I

4.2. V prípade omeškania objednávatela s úhradou záväzku môže zhotovitel uplatnit sankcie v zmysle platných právnych
predpisov.

V.

Záverecné ustanovenia

5.1. Dodatok C. 22012 k zmluve C. 027/2007 nadobúda platnost a úcinnost dnom podpisu zástupcami ohidvoch zmluvných
strán.

5.2. Clánky a body zmluvy C. 027/2007 neupravené týmto dodatkom, zostávajú platné a úcinné.

5.3. Zhotovitel prehlasuje, že všetky práva a povinnosti (vrátane autorských práv) spolocnosti Euroaltis, a.s. prešli
v súvislosti s fúziou spolocnosti Euroaltis, a.s. aDATALAN, a.s. na právneho nástupcu - spolocnost DATALAN, a.s.

5.4. Dodatok C. 22012 k zmluve C. 027/2007 je neoddelitelnou súcastou zmluvy C. 027/2007.

5.5. Neoddelitelnou súcastou tohto dodatku sú prílohy, a to nasledovné:
Príloha C. 1 - Rozsah licencie a rozsah poskytovaných služieb k APV

5.6. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po podpise jeden rovnopis vráti objednávatel zhotovitelovi.

5.7. Po precítaní dodatku, na znak súhlasu s jeho obsahom, bol tento podpisaný zástupcami zmluvných strán.

V,Bratislave, dna ...!.~:..1.:.Jt?12-

za zhotovitel'a

Ing. Michal Klacan
clen predstavenstva
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za objednávatel'a
Kamil Danko

primátor mesta



Rozsah licencie a rozsah poskytovaných služieb k APV

Miesto inštalácie APV:

• Mesto Žarnovica, Mestský úrad, Námestie SNP :33, 966 81 Žarnovica

Pocet používatel'ov 1 (jednej) licencie APV: 32 (trihsatdVa)

Rozsah licencie APV: I

1. Ekonomický podsystém I

• Úctovníctvo

•
Fakturácia

•
Objednávky

•
Pokladna

•
Banka

•
Rozpocet

•
Dan z nehnutelnosti

•
Miestne dane a poplatky

•
Majetok/Sklad

2. Evidencný podsystém

• Evidencia obyvatelov
• Evidencia podnikatelov
• Evidencia žiadostí/Povolovacie procesy/Správne konanie
• Kataster nehnutelností

• V olby a referendum
• Evidencia hrobových miest
• Evidencia zmlúv

• Sociálna agenda
• Exekucné konanie

• Jarmoky
• Evidencia priestupkov

3. Administratívny podsystém

• Registratúra (pošta) a archív
• Podatelna

• Uznesenia, VZN, poslanci, porady, úlohy
• Žiadosti o informácie

• Stažnosti a peticie

4. Grafický podsystém

• Grafická evidencia stavebných objektov
• Katastrálna mapa

5. Manažérsky modul

6. Administrátorský modul

4 hodiny mesacne
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