
 Číslo z Centrálneho registra zmlúv ÚPSK: Dodatok 95/2021 

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve č. 1157/2019/OM  
 

uzavretý v súlade s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky, 
a to predovšetkým v súlade s ustanovením § 536 a  nasledujúcich Zákona č. 513/1991 Zb., 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník"), 
Zákona č. 343/2015 Z.z. o Verejnom obstarávaní a Zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v 

znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami 
 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
 
1. Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj 
so sídlom:  Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, PhD. – predseda PSK 
IČO:   37 870 475 
DIČ:   2021626332 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 
Číslo účtu IBAN: SK54 8180 0000 0070 0051 9082 
Kontaktná osoba: JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA- vedúca odboru  
Email:   lydia.budzinakova@vucpo.sk 
 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
a 
 
2. Dodávateľ:  T- MAPY Slovensko, s.r.o. 
so sídlom:   Medený Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica 
Zapísaný:  v Obchodnom registri vedenom Okresným súd v Banskej Bystrici, 

oddiel: Sro, vložky č.: 285390/S 
Zastúpený:  Ing. Jiří Bradáč, Ing. Milan Novotný - konatelia 
IČO:   43995187 
DIČ:   2022545096 
IČ DPH:  SK2022545096 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu IBAN: SK1611000000002627088658 
Kontaktná osoba:  Mgr. Ján Čura 
Email:   tmapy.sk@tmapy.sk 
 
(ďalej len „Dodávateľ“) 
 
Uzatvárajú v súlade s článkom XIII Záverečné ustanovenia, bod 3 Zmluvy o dielo a licenčnej 
zmluvy č. 1157/2019/OM (ďalej len zmluva), tento Dodatok č. 3 (ďalej len Dodatok): 
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Článok  II. 
Predmet dodatku 

 
1. Predmetom tohto Dodatku je dohoda Zmluvných strán o zmene Zmluvy v nasledujúcom rozsahu: 
 
a. V článku VIII. bod 4. sa v prvom odstavci v texte „prostredníctvom helpdesku na adrese 
http:// helpdesk.tmapy.sk (prístup k službe Helpdesk bude zriadený bezprostredne po 
nadobudnutí účinnosti Zmluvy spolu s nadefinovaním oprávnených osôb zo strany 
Objednávateľa)“ upravuje adresa na  „http:// helpdesk.tmapy.cz“ 
 
b. V zozname príloh na konci Zmluvy sa Príloha č. 3 – Harmonogram, nahrádza novou 
Prílohou č.3 – Harmonogram, ktorá je zároveň Prílohou č.1 tohto Dodatku. 
 
 

Článok III. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a 
účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v zmysle 
ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s ust. §5a zákona č. 
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 
2. Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží štyri 
vyhotovenia a dodávateľ dve vyhotovenia. 
3. Ostatné ustanovenia zmluvy, neupravené týmto Dodatkom ostávajú v platnosti v pôvodnom 
znení. 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok pred jeho podpisom prečítali, neuzatvárajú ju 
v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, s jej obsahom súhlasia bez výhrad a na dôkaz 
ich slobodnej, pravej a vážnej vôle pripájajú svoje podpisy. 
 
 
Prílohy Dodatku: 
Príloha č. 1- Príloha č. 3 Zmluvy 
 
 
V Prešove, dňa: 23.06.2021                            V Banskej Bystrici, dňa: 08.06.2021 
 
         v.r.              v.r. 
.................................................................      .............................................................. 
PaedDr. Milan Majerský, PhD.,  predseda PSK          Ing. Jiří Bradáč, konateľ 
 
 
 
Tento Dodatok bol zverejnený dňa: 30.06.2021 
Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňa: 01.07.2021 
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Príloha č. 3 - Harmonogram 
Harmonogram na implementáciu Pasportizačného systému je nasledovný: 
 

Činnosť Predpokladaný dátum 

Začiatok projektu 19. 12. 2019 

Vykonávacia dokumentácia Pasportizačného systému 
do 24. 1. 2020 

 
 

Odovzdanie Vykonávacej dokumentácie  na akceptáciu 
Zadávateľom 10.1.2020 

Pripomienky, zapracovanie pripomienok a odovzdanie 
finálnej verzie Vykonávacej dokumentácie – akceptácia 
Zadávateľom 

do 24. 1. 2020 

FÁZA I – základná inštalácia SW do 16.4.2020 

Poskytnutie/dohoda o prenájme HW na inštaláciu 
Pasportizačného systému 19.12.2019 

inštalácia Pasportizačného systému (dodávka software, 
licencií a inštalácia) do 16.4.2020 

FÁZA II – predimplementačná analýza 10.1.- 31. 1. 2020 

FÁZA III – konfigurácia SW  

implementácia KN  do 30.4.2020 

implementácia ENM  do 8.5.2020 

implementácia TEO a prípadné založenie dát z dát 
získaných pri predimplementačnej analýze do 15.5.2020 

implementácia Zmlúv a prípadné založenie dát z dát 
získaných pri predimplementačnej analýze do 15.5.2020 

FÁZA IV – naplnenie SW dátami  

KN - nahranie dát – poskytnutie dát Objednávateľom do 30.4.2020 

ENM - založenie dát z dát KN do 8.5.2020 

TEO - prípadné založenie dát z dát získaných pri 
predimplementačnej analýze do 15.5.2020 

Zmluvy - prípadné založenie dát z dát získaných pri 
predimplementačnej analýze do 15.5.2020 
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FÁZA V – školenie  

odovzdanie bezpečnostnej, prevádzkovej a 
používateľskej dokumentácie Pasportizačného systému do 20.5.2020 

školenie používateľov systému Pasportizačného systému 
(administrátorov, kľúčových používateľov prípadne 
používateľov zo zriaďovaných organizácií) 

30.6.2020 

  

Skúšobná prevádzka Pasportizačného systému 
na ostrej verzii SW s testovacími dátami 20.5.2020 – 20.6.2020 

Akceptačné testy 30.6.2020 

Naplnenie systému ostrými dátami 
zopakovanie nahrania dát  20.5.2020 

Začiatok pilotnej prevádzky Pasportizačného systému 1.7.2020 
Začatie systému služby helpdesk po dobu údržby  
a podpory Pasportizačného systému na poskytovanie 
poradenskej a konzultačnej činnosti, metodickej a 
technickej podpory a ďalších foriem podpory 
Pasportizačného systému vrátane zabezpečenia 
legislatívnych zmien 

1.7.2020 

 
 

FÁZA VI – naplnenie SW dátami (I.)  

TEO - Poskytnutie dát Objednávateľom (PSK) do 31.1.2021 

TEO – import poskytnutých dát (TMS) do 28.2.2021 

FÁZA VI – naplnenie SW dátami (II.)  

TEO - Poskytnutie dát Objednávateľom (PSK) do 4.6.2021 

TEO – import poskytnutých dát (TMS) do 18.6.2021 

Funkcie systému - doplnenie vyhľadávacieho poľa: 
„Mesto“, „Okres“, „Oblasť“ do 31.5.2021 

FÁZA VII – školenie 2. etapa  

Školenie používateľov systému Pasportizačného systému 
(správcov a používateľov zo zriaďovaných organizácií), 
nasledovne: 
 
Podmienkou realizácie školenia je: 
  a. zavedenie jednotlivých používateľov do systému 
(správcovia a používatelia zo zriaďovaných organizácií 
PSK), najneskôr k dňu školenia (PSK) 
  b. spracovaná metodika vypĺňania pasportu (PSK) 
 
Detaily k organizovaniu školenia: 

do 31.8.2021 
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  - Predpokladaný počet školení 4-5. 
  - Predpokladaný počet osôb na školení v rozsahu 30-50. 
  - Školenie bude prebiehať v online prostredí na vopred 
dohodnutej platforme  
 
Odovzdanie diela a podpísanie akceptačného protokolu. 

Rutinná prevádzka Pasportizačného systému 31.8.2021 

Rutinná prevádzka systému a všetkých jeho softvérových 
súčastí. Obsah je v rozsahu všetkých poskytnutých dát, 
nasledovne: 
 
Pasportizačný systém je naplnený inicializačnými 
dátami. Sú to nasledovné: 
 
1. KN: 
      dáta Katastra Nehnuteľností 
 
2. Majetok: 
  a. Budovy z KN vo vlastníctve PSK  
  b. Pozemky z KN vo vlastníctve PSK 
  c. Stavebné objekty = objekty z tabuľky budov, ktorú 

dodal PSK a ktoré sa nepodarilo naviazať na budovy 
podľa dát KN a čísla popisného alebo čísla parcely, 
alebo súradníc. 
 

3. Ďalej je Pasportizačný systém naplnený dátami  
z dodaných Pasportov.  
  a. Pasporty – dodané pasporty, ktoré sa podarilo 

naviazať na hore uvedený evidovaný majetok  
v bode 2. 

 
4. A ďalej ešte:  
  a. Správcovia – dodaný zoznam správcov 
  b. Väzba Majetok – Správce pokiaľ bolo možné ju zistiť 

z KN 
Odovzdanie diela a podpísanie akceptačného protokolu. 
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