
  Číslo z CRZ Ú PSK: Dodatok 241/2021 

Dodatok č. 2 
k zmluve o poskytovaní služieb podpory k zabezpečeniu udržateľnosti a rozvoja IIS PSK č. 

453/2015/OINF 
 

uzavretý podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších 
predpisov a ostatných súvisiacich právnych prepisov a podľa § 18 ods. 2 zák. č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní, v znení neskorších predpisov 
 

medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami 
 
OBJEDNÁVATEĽ: 
 
Názov:  Prešovský samosprávny kraj 
Sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
IČO: 37870475 
DIČ: 2021626332 
Krajina:  SR 
Štatutárny orgán:  PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda Prešovského samosprávneho kraja 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu IBAN: SK54 8180 0000 0070 0051 9082 
 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
a 
 
POSKYTOVATEĽ: 
 
Obchodné meno: DWC Slovakia a.s. 
Sídlo: Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava 
IČO: 35918501 
DIČ: 2021942307 
IČ DPH: SK2021942307 
Krajina: SR 
Štatutárny orgán: Boris Kekeši, predseda predstavenstva 
 Peter Lakata, člen predstavenstva 
Bankové spojenie: Tatra banka a.s., Bratislava 
IBAN: SK97 1100 0000 0026 2303 0272 
Zápis:  v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4134/B 
 
(ďalej len „Poskytovateľ“) 
 
(Objednávateľ a Poskytovateľ spolu ďalej ako „Zmluvné strany“ a každý samostatne ako „Zmluvná 
strana“.) 
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Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 30.10.2015 Zmluvu o poskytovaní služieb podpory k zabezpečeniu 

udržateľnosti a rozvoja IIS PSK, č. zmluvy Objednávateľa 453/2015/OINF v znení jej Dodatku č. 
1 zo dňa 26.10.2020, č.. dodatku Objednávateľa 10/2020 (ďalej len „Zmluva“), na základe ktorej 
Poskytovateľ zabezpečuje služby prevádzkovej podpory a údržby v rozsahu definovanom v Zmluve 
(ďalej len „Služby“), ktoré sú potrebné na zabezpečenie všeobecnej použiteľnosti a funkčnosti 
prevádzky povinných a voliteľných elektronických služieb Prešovského samosprávneho kraja, ktoré 
sú výsledkom projektu: „Elektronizácia služieb VÚC Prešovského samosprávneho kraja“, kód ITMS: 
21110220007 (ďalej len „Dielo“ alebo „IS Objednávateľa“), realizovanom Objednávateľom v 
rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti (ďalej len ako „Projekt“) na základe Zmluvy 
o dielo a Licenčnej zmluvy (ďalej aj len ako „Zmluva o dielo“) uzatvorenej medzi Objednávateľom 
a Poskytovateľom dňa 30.03.2012, predmetom ktorej bolo dodanie Diela pozostávajúceho z 
implementácie, sprístupnenia a zabezpečenia všeobecnej použiteľnosti povinných a voliteľných 
elektronických služieb poskytovaných v rámci Projektu. 
 

1.2 Vzhľadom na skutočnosť, že obdobie poskytovania Služieb na základe Zmluvy sa má ukončiť 
k 31.12.2021 t. j. uplynutím 74 mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy a Objednávateľ má záujem 
dodaný IS Objednávateľa používať aj po skončení trvania Zmluvy, majú Zmluvné strany týmto 
Dodatkom č. 2 (ďalej len „Dodatok“) záujme upraviť svoje práva a povinnosti týkajúce sa ďalšieho 
poskytovania Služieb zo strany Poskytovateľa, a to najmä z dôvodu, že IS Objednávateľa sa aj na 
základe poskytovania Služieb, vrátane dodatočného rozvoja vykonaného na základe Zmluvy, stal 
komplexným nástrojom, nevyhnutným na zabezpečovanie služieb Objednávateľa, pričom 
kontinuálne poskytovanie podpory k IS Objednávateľa aj po skončení Zmluvy je jeho dôležitou 
súčasťou. Z uvedeného dôvodu má Objednávateľ záujem vyhlásiť súťaž (ďalej ako „súťaž“), 
výsledkom ktorej by malo byť uzatvorenie novej zmluvy o podpore k IS Objednávateľa s úspešným 
uchádzačom. 
 

1.3 Komplexnosť IS Objednávateľa vyžaduje, aby pred vyhlásením súťaže Objednávateľ postupom 
podľa § 18 ods. 1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní zabezpečil záväzok Poskytovateľa 
poskytnúť (prostredníctvom Objednávateľa) novému Poskytovateľovi služieb podpory IS 
Objednávateľa nové doplňujúce služby, doposiaľ nezahrnuté do Zmluvy, ktoré sú nevyhnutné, 
pričom tieto plnenia môže poskytnúť len Poskytovateľ. Objednávateľ uvedené plnenia získa na 
základe tohto Dodatku a v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní bezodplatne. 
 

1.4 Nové služby pozostávajú predovšetkým: 
(i) zo záväzku Poskytovateľa poskytnúť novému poskytovateľovi súčinnosť pri prevzatí podpory 

k IS Objednávateľa aktívnou prácou pri preberaní systémov, a to najmä súčinnosťou pri riešení 
incidentov, resp. formou konzultácie v prípadoch, keď to nový poskytovateľ bude potrebovať; 

(ii) bezodplatnom včasnom poskytnutí majetkových práv k IS Objednávateľa ako autorskému dielu, 
ktorých výhradným nositeľom je Poskytovateľ, a to tak aby pri realizácii súťaže nebol pôvodný 
poskytovateľ t. j. Poskytovateľ prípadne časovo zvýhodnený znalosťou zdrojových kódov a 
dokumentácie.   

 
1.5 Bez uzatvorenia tohto Dodatku by prípadná súťaž v budúcnosti priniesla výrazné komplikácie pri 

prevzatí podpory IS Objednávateľa, ktoré by vyplývali z tej skutočnosti, že nový poskytovateľ 
podpory k IS Objednávateľa bez súčinnosti Poskytovateľa nebude schopný poznať všetky potrebné 
skutočnosti, čo by pre Objednávateľa znamenalo vyvolanie dodatočnej finančnej záťaže. Rovnako 
tak by Objednávateľ nemohol získať majetkové práva k IS Objednávateľa v potrebnom rozsahu. 

 
1.6 Z vyššie uvedeného vyplýva, že Objednávateľ požaduje poskytnutie služieb, ktoré z časového 

hľadiska neboli zahrnuté do pôvodnej Zmluvy a ktoré a sú nevyhnutné pre zabezpečenie plynulého 
prechodu poskytovania služieb od Poskytovateľa k novému poskytovateľovi po skončení Zmluvy. 
Tieto služby môže poskytovať jedine Poskytovateľ, pričom bez poskytnutia uvedených dodatočných 
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služieb by zmena Poskytovateľa služieb spôsobila Objednávateľovi ako verejnému obstarávateľovi 
významné technické ťažkosti a duplicitu finančných nákladov. 
 

1.7 Účelom tohto Dodatku je:  
(i) predĺžiť poskytovanie Služieb uvedených v Zmluve a tomto Dodatku a dohodnúť ukončenie 

zmluvy tak, aby mal Objednávateľ dostatočný priestor na zorganizovanie súťaže na zabezpečenie 
ďalšej podpory k IS Objednávateľa; 

(ii) zabezpečiť bezodplatný prevod licenčných práv k IS Objednávateľa na Objednávateľa vrátane 
odovzdania zdrojového kódu; 

(iii) zaviazať Poskytovateľa bezodplatne poskytnúť novému poskytovateľovi súčinnosť pri začatí 
poskytovania podpory k IS Objednávateľa, to všetko v súlade s Koncepciou nákupu IT vo 
verejnej správe, schválenou Radou vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny 
trh dňa 17.05.2019. Na základe tohto dodatku sa zmluva o podpore mení v zmysle §18 ods. 1písm. 
b) Zákona o verejnom obstarávaní, pričom touto zmenou sa nemení charakter zmluvy. 

 
1.8 Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že v záujme zabezpečenia stáleho poskytovania servisných 

Služieb na základe Zmluvy, ako aj v záujme dodržania povinností vyplývajúcich zo Zmluvy ako aj v 
súlade s §18 ods. 1 písm. b) a § 18 Zákona o verejnom obstarávaní, sa dohodli na uzatvorení tohto 
Dodatku v znení uvedenom nižšie.  

 
1.9 Zmluvné strany berú na vedomie, že pojmy použité v tomto Dodatku s veľkým písmom majú 

význam, ktorý im bol pridelený v Zmluve, pokiaľ nie je v Dodatku uvedené inak.  
 

Článok 2 
Predmet Dodatku 

 
2.1 V čl. 4 – Miesto a čas plnenia sa bod 2 ruší a nahrádza nasledovným znením:  

 
 „2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu 98 mesiacov počítaných odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.“   
 
2.2 V čl. 9  – Práva a povinnosti Poskytovateľa sa dopĺňa nový odsek 10 s nasledovným znením:  

 
„10. Poskytovateľ sa zaväzuje, že na písomné požiadanie Objednávateľa počas doby, na ktorú je 
uzatvorená táto Zmluva, odovzdá v lehote 30 dní odo dňa písomného požiadania, Objednávateľovi 
existujúcu technickú a administrátorskú dokumentáciu ako aj užívateľskú príručku v nasledovnom 
rozsahu: 

a) odovzdanie aktuálne existujúcej dokumentácie k IS Objednávateľa (aktuálne existujúce verzie 
funkčnej špecifikácie, prevádzkovej dokumentácie, užívateľskej dokumentácie); 

b) odovzdanie aktuálne existujúcej systémovej dokumentácie - zdrojové kódy, aplikačná 
architektúra, HW a komunikačná architektúra, parametre a nastavenia aplikácií a databáz, 
štruktúra databáz, HW sizing a nastavenia; 

c) odovzdanie kópií SW vlastneného Objednávateľom a prevzatého Poskytovateľom, ak také sú, 
na výmenných médiách dodaných alebo vytvorených v rámci prevádzky Služieb; 

d) odovzdanie všetkých administrátorských prístupov k IS Objednávateľa pre zabezpečenie 
bezproblémovej prevádzky IS Objednávateľa; 

e) oboznámenie Objednávateľa a nového Poskytovateľa s infraštruktúrou IS Objednávateľa, so 
zdrojovými kódmi, existujúcou dokumentáciou formou workshopu; 

f) súčinnosť pri podpore prevádzky a údržbe IS Objednávateľa v spolupráci s novým 
poskytovateľom v rozsahu uvedenom v článku 4 bod 4.4 tohto Dodatku. 

Objednávateľ môže písomne požiadať Poskytovateľa o odovzdanie existujúcej technickej a 
administrátorskej dokumentácie ako aj užívateľskej príručky vo vyššie definovanom rozsahu 
maximálne 1x (slovom: jeden krát) počas doby, na ktorú je uzatvorená táto Zmluva. Poskytovateľ 
sa zároveň zaväzuje odovzdať Objednávateľovi existujúcu technickú a administrátorskú 
dokumentáciu ako aj užívateľskú príručku najneskôr 4 mesiace (slovom :štyri mesiace) pred 
uplynutím doby, na ktorú je uzavretá táto  Zmluva a to bez ohľadu na to, či Objednávateľ o ňu 
písomne Poskytovateľa požiadal alebo nie.“ 
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2.3 V čl. 9  – Práva a povinnosti Poskytovateľa sa dopĺňa nový odsek 11 s nasledovným znením:  

 
„11. Poskytovateľ sa zaväzuje, že novému poskytovateľovi služieb, s ktorým Objednávateľ na základe 
uskutočnenej súťaže uzatvorí zmluvu o podpore Diela, poskytne prostredníctvom Objednávateľa 
súčinnosť pri prevzatí podpory minimálne v nasledovnom rozsahu: 

a) oboznámenie Objednávateľa a nového poskytovateľa s infraštruktúrou IS Objednávateľa, so 
zdrojovými kódmi, existujúcou dokumentáciou a to spôsobom vopred dohodnutým medzi 
Poskytovateľom a Objednávateľom; 

b) oboznámenie nového poskytovateľa s procesným spôsobom nahlasovania a riešenia 
incidentov, 

c) súčinnosť pri podpore prevádzky a údržbe Diela - t. j. realizácia súboru činností v spolupráci 
s novým Poskytovateľom.“ 
 

2.4 V čl. 9  – Práva a povinnosti Poskytovateľa sa dopĺňa nový odsek 12 s nasledovným znením:  
 
„12. Poskytovateľ sa zaväzuje odovzdať v lehote 30 dní Objednávateľovi aktuálne existujúce 
komentované zdrojové kódy k IS Objednávateľa  na písomné požiadanie Objednávateľa, ktoré môže 
Objednávateľ uplatniť 1x (slovom: jeden krát) počas doby, na ktorú je uzatvorená táto Zmluva. 
Poskytovateľ sa zároveň zaväzuje odovzdať Objednávateľovi aktuálne existujúce komentované 
zdrojové kódy k IS Objednávateľa   najneskôr 4 mesiace (slovom :štyri mesiace) pred uplynutím doby, 
na ktorú je uzavretá táto   Zmluva a to bez ohľadu na to, či Objednávateľ o tieto písomne 
Poskytovateľa požiadal alebo nie. Poskytovateľ sa taktiež zaväzuje, že ak na písomné požiadanie 
Objednávateľa odovzdal aktuálne existujúce komentované zdrojové kódy k IS Objednávateľa ), 
odovzdá Objednávateľovi aktuálne komentované zdrojové kódy aj k ďalším pridaným 
komponentom bezodkladne po ich integrácii do IS Objednávateľa. Objednávateľ je povinný 
zachovávať dôvernosť odovzdaného zdrojového kódu, ak nie je ďalej stanovené inak. Objednávateľ 
je oprávnený sprístupniť vytvorený a odovzdaný zdrojový kód tretím osobám a zároveň ho môže 
upravovať a/alebo spracúvať sám alebo poveriť úpravou tretie osoby (a to najmä zmenou, 
kopírovaním, prekladom, prispôsobením, modifikovaním, distribuovaním, publikovaním a 
začlenením do iných diel). Pokiaľ však dôjde k zásahu do zdrojového kódu IS Objednávateľa zo 
strany Objednávateľa alebo tretej strany neautorizovanej Poskytovateľom, povinnosti Poskytovateľa 
zo záruky vzťahujúcej sa k IS Objednávateľa, ak také sú, zanikajú.“ 
 

2.5 V čl. 9  – Práva a povinnosti Poskytovateľa sa dopĺňa nový odsek 13 s nasledovným znením:  
 
13. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany uvádzajú, že pod pojmom aktuálne 
existujúce komentované zdrojové kódy k IS Objednávateľa rozumejú funkčné, kompilovateľné, 
komentované zdrojové kódy v  ich aktuálnej verzii, vrátane používaných knižníc a  konfigurácie 
konkrétneho kompilačného nástroja. 
 

2.6 V čl. 9  – Práva a povinnosti Poskytovateľa sa dopĺňa nový odsek 14 s nasledovným znením:  
 
„14. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že Poskytovateľ nie je povinný dodať zdrojové 
kódy vzťahujúce sa k akýmkoľvek iným softvérovým dielam alebo produktom, ktoré neboli 
vytvorené, upravené alebo modifikované Poskytovateľom špeciálne za účelom dodania alebo 
dohodnutej podpory a rozvoja IS Objednávateľa.“  
 

2.7 V čl. 9  – Práva a povinnosti Poskytovateľa sa dopĺňa nový odsek 15 s nasledovným znením:  
 
„15. Poskytovateľ sa zaväzuje, že zdrojový kód, ktorý bude Poskytovateľom poskytnutý na základe 
tejto zmluvy bude spĺňať podmienky zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo 
verejnej správe v znení neskorších predpisov.“ 
 

2.8 V čl. 9  – Práva a povinnosti Poskytovateľa sa dopĺňa nový odsek 16 s nasledovným znením: 
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„16. Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať Poskytovateľa o uzatvorení príslušnej 
zmluvy o podpore IS Objednávateľa s novým poskytovateľom. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť 
súčinnosť s novým Poskytovateľom pri odovzdaní prevádzky IS Objednávateľa.“  
 

2.9 Zmluvné strany sa dohodli na zmenách a doplnení Prílohy č. 6a k Zmluve s označením „IS 
Objednávateľa: Služby prevádzkovej podpory“. Upravené znenie Prílohy č. 6a k Zmluve je uvedené 
v Prílohe č. 1 k tomuto Dodatku.   
 

2.10 Zmluvné strany sa dohodli na zmenách a doplnení Prílohy č. 6c k Zmluve s označením „Fakturačné 
míľniky pre vybrané služby“. Upravené znenie Prílohy č. 6c k Zmluve je uvedené v Prílohe č. 2 
k tomuto Dodatku.   
 

2.11 Zmluvné strany sa dohodli na zmenách a doplnení Prílohy č. 7a k Zmluve s označením „IS 
Objednávateľa: Služby prevádzkovej podpory.“ Upravené znenie Prílohy č. 7a k Zmluve je uvedené 
v Prílohe č. 3 k tomuto Dodatku. 
 

Článok 3 
Licenčné oprávnenia  

3.1 Na každé autorské dielo (v zmysle Autorského zákona) vytvorené Poskytovateľom počas Zmluvy, 
ako aj na autorské diela v rámci IS Objednávateľa ako celku vytvorené v rámci Zmluvy o dielo, 
udeľuje Poskytovateľ Objednávateľovi dňom odovzdania zdrojových kódov a súvisiacej 
dokumentácie podľa článku II ods. 2.4 až 2.6 tohto Dodatku nevýhradnú, časovo neobmedzenú (po 
dobu trvania majetkových autorských práv), územne obmedzenú na územie Slovenskej republiky a 
cenou podľa tohto Dodatku plne splatenú licenciu v neobmedzenom rozsahu a na všetky spôsoby 
použitia najmä v súlade s § 19 ods. 4 Autorského zákona  a na účel, pre ktorý bol IS Objednávateľa 
vytvorený. Pre zamedzenie pochybností, udelená licencia zahŕňa právo jeho kopírovania, prekladania, 
prispôsobovania, modifikovania, upravovania, distribuovania, publikovania a začleňovania do iných 
diel, a to ako Objednávateľom osobne, tak aj osobami Objednávateľom poverenými s tým, že pokiaľ 
je to potrebné, taká licencia zahŕňa aj výslovný neobmedzený súhlas na udelenie sublicencie na 
používanie komplexného diela pre akékoľvek tretie osoby, či na prevedenie takej licencie na iné 
orgány verejnej moci.   
 

3.2 Poskytovateľ vyhlasuje a Objednávateľ berie na vedomie, že v prípade, ak k jednotlivým plneniam, 
dodaným alebo poskytnutým Poskytovateľom Objednávateľovi v rámci celkového diela vrátane 
plnení poskytnutých podľa tohto Dodatku na základe licencií udelených Poskytovateľom tretími 
osobami, ktoré k nim majú a/alebo vykonávajú autorské práva, Poskytovateľ udeľuje 
Objednávateľovi právo na ich používanie Objednávateľom v súlade, v rozsahu, spôsobom a za 
ďalších podmienok, za ktorých boli tieto plnenia dodané Poskytovateľom.  
 

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ Poskytovateľ pri plnení tejto Zmluvy, ako súčasť IS 
Objednávateľa použil preexistentný proprietárny alebo open source SW (ďalej aj len „preexistentný 
SW“) v rámci poskytovania Služieb, v takomto prípade udelená licencia Objednávateľovi na základe 
tohto Dodatku zahŕňa aj oprávnenie používať takýto počítačový program v súlade s osobitnými 
licenčnými podmienkami tretích strán. Poskytovateľ sa zaväzuje samostatne zdokumentovať všetky 
využitia preexistentných proprietárnych a open source SW v rámci IS Objednávateľa a predložiť 
Objednávateľovi ucelený ich prehľad vrátane ich licenčných podmienok. 
 

3.4 Práva získané v rámci tohto článku Dodatku Zmluvy prechádzajú aj na prípadného právneho 
nástupcu Objednávateľa. Prípadná zmena v osobe Poskytovateľa (napr. právne nástupníctvo) nebude 
mať vplyv na oprávnenia udelené v rámci tejto Zmluvy o dielo Poskytovateľom Objednávateľovi. 
 

3.5 Ak nie je v tomto Dodatku uvedené inak tejto Zmluve uvedené inak, Zhotoviteľ touto Zmluvou o 
dielo prevádza na Objednávateľa všetky osobitné práva zhotoviteľa databázy podľa § 135 ods. 1 
Autorského zákona, ktoré Poskytovateľ ako zhotoviteľ databázy má k súčastiam plnenia predmetu 
Zmluvy dielo, ktoré sú databázou, a to v rozsahu uvedenom v tomto článku Dodatku. 
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3.6 V prípade, že akákoľvek tretia osoba, vrátane zamestnancov Poskytovateľa a/alebo 
subdodávateľov Poskytovateľa, vznesie akýkoľvek oprávnený nárok proti Objednávateľovi z 
titulu porušenia jej autorských práv, Poskytovateľ sa zaväzuje: 
a) bezodkladne obstarať na svoje vlastné náklady a výdavky od takejto tretej osoby súhlas na 

používanie jednotlivých plnení dodaných, poskytnutých, vykonaných a/alebo vytvorených 
Poskytovateľom, subdodávateľom Poskytovateľa alebo tretími osobami pre Objednávateľa 
tak, aby už ďalej neporušovali autorské práva takejto tretej osoby, alebo nahradiť jednotlivé 
plnenie(a), vykonané Poskytovateľom, subdodávateľom Poskytovateľa alebo tretími osobami 
pre Objednávateľa rovnakými alebo aspoň takými plneniami, ktoré majú aspoň podobné 
kvalitatívne, operačné a technické parametre a funkčnosti, alebo, ak ide o plnenie poskytnuté 
na základe licencie tretej osoby, taký nárok vyriešiť v súlade s tým, čo pre taký prípad stanovujú 
jej licenčné podmienky uvedené v tejto zmluve, a ak ich niet, tak v súlade s týmito 
podmienkami; 

b) poskytnúť Objednávateľovi účinnú pomoc a uhradiť  účelne vynaložené náklady a výdavky, 
ktoré vznikli/vzniknú Objednávateľovi v súvislosti s uplatnením vyššie uvedeného nároku 
tretej osoby; 

c)  nahradiť Objednávateľovi skutočnú škodu, ktorá mu vznikla v dôsledku uplatnenia vyššie 
uvedeného oprávneného nároku tretej osoby, a to maximálne vo výške plnenia prijatého od 
Objednávateľa. 
 

3.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že o každom nároku, vznesenom podľa ods. 3.6 tohto článku Dodatku,  
bude bez zbytočného odkladu informovať Poskytovateľa, pričom mu poskytne akúkoľvek 
súčinnosť, potrebnú pre účelnú obranu. 

 
 

Článok 4 
Poskytovanie súčinnosti Objednávateľovi a Novému poskytovateľovi 

 
4.1 V prípade, ak Objednávateľ v budúcnosti vyhlási súťaž, predmetnom ktorej bude obstarávanie 

podpory prevádzky a údržby Diela alebo aj len niektorej jeho časti samostatne a  na základe tejto 
súťaže bude úspešným uchádzačom (ďalej ako „Nový poskytovateľ“) uzatvorená príslušná 
zmluva (ďalej aj ako „Nová zmluva“), zaväzuje sa Poskytovateľ poskytnúť Objednávateľovi 
a Novému poskytovateľovi súčinnosť tak, ako je určené v tomto Článku 4 Dodatku.  

 
4.2 Objednávateľ sa týmto zaväzuje bezodkladne informovať Poskytovateľa o uzatvorení Novej 

zmluvy o podpore Diela, alebo aj len niektorej jeho časti s Novým poskytovateľom. Objednávateľ 
sa zaväzuje zabezpečiť súčinnosť Nového poskytovateľa pri odovzdaní prevádzky Diela.  

 
4.3 Odovzdanie údržby Diela, alebo aj len niektorej jeho časti Novému poskytovateľovi sa vykovaná 

v tzv. Etape odovzdania znalosti o údržbe a prevádzke Diela, alebo aj len niektorej jeho časti (ďalej 
ako „Etapa odovzdania“). 

 
4.4 Poskytovateľ sa týmto zaväzuje poskytnúť súčinnosť v maximálnom rozsahu 10 človekodní 

a odovzdať údržbu Diela, alebo aj len niektorej jeho časti novému dodávateľovi podľa tohto 
odseku v tzv. etape odovzdania diela, ktorá sa začne 6 mesiacov pred skončením Zmluvy a skončí 
3  mesiace po nadobudnutí účinnosti Novej zmluvy o podpore Diela alebo aj len niektorej jeho 
časti, ktorú Objednávateľ uzavrie s Novým poskytovateľom. Poskytovateľ ako súčasť plnenia 
vykoná tie činnosti, ktoré sú uvedené v Článku 2, bode 2.2 tohto Dodatku (t. j. v článku 9 ods. 10 
Zmluvy) (ďalej ako „Práce v Etape odovzdania“). 

 
4.5 Poskytnutie plnení Poskytovateľom podľa tohto Článku 4 Dodatku bude protokolárne 

zaznamenané a potvrdené podpismi všetkých zúčastnených strán. K prevzatiu plnenia a podpisu 
príslušného protokolu vyzve Poskytovateľ Objednávateľa najmenej 2 dni pred plánovaným 
odovzdaním a podpisom. Povinnosť Poskytovateľa dodať plnenie podľa tohto Článku 4 Dodatku 
sa považuje za splnenú podpísaním uvedeného protokolu.  
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4.6 V prípade ak sa na základe uskutočnenej súťaže stane Novým poskytovateľom Poskytovateľ (t. j. 
nadobudne účinnosť Nová zmluva), ustanovenia tohto Článku 4 sa neuplatnia. 

 
 

Článok 5 
Záverečné ustanovenia 

 
5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak Objednávateľ počas trvania tejto Zmluvy vyhlási súťaž, 

predmetom ktorej bude obstarávanie zhotovenia aj len  niektorej  z častí IS Objednávateľa a na to 
naväzujúca podpora jeho prevádzky a údržby a jej výsledkom bude uzatvorenie príslušnej zmluvy 
s úspešným uchádzačom, zmluvné strany upravia po predchádzajúcej vzájomnej dohode zmeny 
prostredníctvom nového dodatku k Zmluve. 

 
 
5.2 Vo vzťahu k právam použitia a iným plneniam, ktoré podľa tohto Dodatku poskytuje Zhotoviteľ 

Objednávateľovi bezodplatne, sa Zmluvné strany dohodli, s výnimkou bodu 3.6 tohto Dodatku,  na 
vylúčení aplikácie ustanovení § 560 až 565 Obchodného zákonníka vo vzťahu k vadám plnení, ktoré 
Objednávateľ obdržal od Zhotoviteľa bezodplatne. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť 
Poskytovateľa podľa bodu 4.4 tohto Dodatku na poskytnutie súčinnosti.   

 
 

5.3 Týmto Dodatkom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. 
 

5.4 Tento Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa, najskôr však 01. 01. 2022, 
ak by bol Dodatok zverejnený skôr. 
 

5.5 Tento Dodatok je vyhotovený v piatich  (5 exemplároch, z toho tri  (3) exempláre sú určené pre 
Objednávateľa a dva (2) pre Poskytovateľa.  
 

5.6 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú nasledovné prílohy: 
 

− Príloha č. 1 k Dodatku - „IS Objednávateľa: Služby prevádzkovej podpory“ (označená aj ako 
Príloha č. 6a k Zmluve).  

− Príloha č. 2 k Dodatku - „Fakturačné míľniky pre vybrané služby“ (označená aj ako Príloha 
č. 6c k Zmluve).  

− Príloha č. 3 k Dodatku - „IS Objednávateľa: Služby prevádzkovej podpory“ (označená aj ako 
Príloha č. 7a k Zmluve).  

   
5.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s Dodatkom oboznámili  a s jeho obsahom súhlasia,  uzatvárajú ho 

slobodne a vážne, na znak čoho pripájajú vlastnoručné podpisy. 
 

/zvyšok strany ponechaný zámerne prázdny/ 
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PODPISOVÁ STRANA 

 
 

V Prešove, dňa ........ 21.12.2021 .................... 
 
 

Za Prešovský samosprávny kraj:  
 
 
 

_________________________________ 
v.r. PaedDr. Milan Majerský, PhD. 

predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 
 
 

V Bratislave dňa ...... 22.12.2021 ...................... 
 
 

Za DWC Slovakia a.s. 
 
 
 

_________________________________ 
v. r. Ing. Boris Kekeši 
predseda predstavenstva 

  
 
 
 

  
_________________________________ 

v.r. Peter Lakata 
člen predstavenstva 

 
 
Tento dodatok bol zverejnený dňa: 30.12.2021 
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 31.12.2021 
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Príloha č. 1 
Príloha č. 6a k Zmluve o poskytovaní služieb podpory k zabezpečeniu udržateľnosti a rozvoja IIS PSK

IS Objednávateľa: Služby prevádzkovej podpory

Typ 

položky

Číslo 

položky

Druh služby / komponent

Cena za 

mesiac v 

EUR bez 

DPH

Výška DPH 

v EUR

Cena za 

mesiac v 

EUR s DPH

Cena za rok v 

EUR bez DPH

Cena za rok v 

EUR s DPH

Sl
už

ba
 

od
st

ra
ňo

va
ni

a 

pr
ob

lé
m

u 
IS

 

1 IIS PSK 11 700 €     2 340 €       14 040 €     140 400 €       168 480 €       

2 Nákup licencií (Elektronické formuláre) 3 560 €            4 272 €            

3 Nákup licencií (GIS front-end) -  €                -  €                

4 Nákup licencií (BPM) 9 600 €            11 520 €         

5 Nákup licencií (Integračný informačný systém) 4 130 €            4 956 €            

6 Nákup licencií (Workflow ) 5 320 €            6 384 €            

7 Nákup licencií (DMS) 5 140 €            6 168 €            

8 Nákup licencií (Registratúra) 12 100 €         14 520 €         

9 Nákup licencií (GIS Back Office) -  €                -  €                

10 Identity and Access Management (IaM) 450 €               540 €               

11 Elektronické formuláre (eForms) 2 500 €            3 000 €            

12 Portál 350 €          70 €             420 €          4 200 €            5 040 €            

13 Informačné systémy úsekov správy 1 020 €            1 224 €            

14 Systém pre zastupiteľstvo 700 €               840 €               

15 Elektronická podateľňa -  €                -  €                

16 Operatívne dátové úložiská 2 317 €       463 €          2 780 €       27 804 €         33 365 €         

17 Interný reporting 1 300 €            1 560 €            

18 Lokálne registre 1 520 €            1 824 €            

19 Nákup licencií (spoločná databázová vrstva) 500 €               600 €               

CENA 14 367 €     2 873 €       17 240 €     220 244 €       264 293 €       

USP
Le

gi
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Príloha č. 2 
Príloha č. 6c k Zmluve o poskytovaní služieb podpory k zabezpečeniu udržateľnosti a rozvoja IIS PSK 

 

Fakturačné míľniky pre vybrané služby

Typ položky od do
Dátum 

fakturácie

suma bez 

DPH
suma s  DPH

Počet 

mesiacov

Služby odstraňovania  problému IS Objednávateľa  

(príloha č.6a)
1.11.2015 31.10.2020

k 15-dňu v 

mesiaci
12 700,00 € 15 240,00 € 60

Služby odstraňovania  problému IS Objednávateľa  

(príloha č.7a)
1.11.2015 31.10.2020

k 15-dňu v 

mesiaci
2 000,00 € 2 400,00 € 60

Služby odstraňovania  problému IS Objednávateľa  

(príloha č.6a)
1.11.2020 31.12.2021

k 15-dňu v 

mesiaci
11 700,00 € 14 040,00 € 14

Služby odstraňovania  problému IS Objednávateľa  

(príloha č.7a)
1.11.2020 31.12.2021

k 15-dňu v 

mesiaci
1 940,00 € 2 328,00 € 14

Služby odstraňovania problému IS Objednávateľa 

(príloha č.6a)
1.1.2022 31.12.2023

k 15-dňu v 

mesiaci
14 367,00 € 17 240,40 € 24

Služby odstraňovania problému IS Objednávateľa 

(príloha č.7a)
1.1.2022 31.12.2023

k 15-dňu v 

mesiaci
1 900,00 € 2 280,00 € 24

Typ položky od do
Dátum 

fakturácie

suma bez 

DPH
suma s  DPH

Počet 

rokov

Legis latívny update a  Servisná  podpora  

l icencovaných SW 3. s trán  (príloha č.6a)
1.1.2016 31.12.2016 15.1.2016 164 370,00 € 197 244,00 € 1

Servisná podpora HW komponentov a Servisná

podpora  l icencovaných SW 3. s trán (príloha č.7a)
1.1.2016 31.12.2016 15.1.2016 2 5 785,50 € 30 942,60 € 1

Legis latívny update a  Servisná  podpora  

l icencovaných SW 3. s trán  (príloha č.6a)
1.1.2017 31.12.2017 15.1.2017 164 370,00 € 197 244,00 € 1

Servisná podpora HW komponentov a Servisná

podpora  l icencovaných SW 3. s trán (príloha č.7a)
1.1.2017 31.12.2017 15.1.2017 2 5 785,50 € 30 942,60 € 1

Legis latívny update a  Servisná  podpora  

l icencovaných SW 3. s trán (príloha č.6a)
1.1.2018 31.12.2018 15.1.2018 164 370,00 € 197 244,00 € 1

Servisná podpora HW komponentov a Servisná

podpora  l icencovaných SW 3. s trán (príloha č.7a)
1.1.2018 31.12.2018 15.1.2018 2 5 785,50 € 30 942,60 € 1

Legis latívny update a  Servisná  podpora  

l icencovaných SW 3. s trán (príloha č.6a)
1.1.2019 31.12.2019 15.1.2019 164 370,00 € 197 244,00 € 1

Servisná podpora HW komponentov a Servisná

podpora  l icencovaných SW 3. s trán (príloha č.7a)
1.1.2019 31.12.2019 15.1.2019 2 5 785,50 € 30 942,60 € 1

Legis latívny update a  Servisná  podpora  

l icencovaných SW 3. s trán  (príloha č.6a)
1.1.2020 31.12.2020 15.1.2020 164 370,00 € 197 244,00 € 1

Servisná podpora HW komponentov a Servisná

podpora  l icencovaných SW 3. s trán (príloha č.7a)
1.1.2020 31.12.2020 15.1.2020 2 5 785,50 € 30 942,60 € 1

Legis latívny update a  Servisná  podpora  

l icencovaných SW 3. s trán (príloha č.6a)
1.1.2021 31.12.2021 15.1.2021 172 464,10 € 206 956,92 € 1

Servisná podpora  HW komponentov a  Servisná  

podpora  l icencovaných SW 3. s trán (príloha č.7a)
1.1.2021 31.12.2021 15.1.2021 24 349,43 € 29 219,31 € 1

Legislatívny update a Servisná podpora licencovaných 

SW 3. strán (príloha č.6a)
1.1.2022 31.12.2022 15.1.2022 47 840,00 € 57 408,00 € 1

Servisná podpora HW komponentov a Servisná 

podpora licencovaných SW 3. strán (príloha č.7a)
1.1.2022 31.12.2022 15.1.2022 20 745,00 € 24 894,00 € 1

Legislatívny update a Servisná podpora licencovaných 

SW 3. strán (príloha č.6a)
1.1.2023 31.12.2023 15.1.2023 47 840,00 € 57 408,00 € 1

Servisná podpora HW komponentov a Servisná 

podpora licencovaných SW 3. strán (príloha č.7a)
1.1.2023 31.12.2023 15.1.2023 20 745,00 € 24 894,00 € 1

Služby odstraňovania  problému IS Objednávateľa

Legis latívny update a  Servisná  podpora  l icencovaných SW 3. s trán
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Príloha č. 3 
Príloha č. 7a k Zmluve o poskytovaní služieb podpory k zabezpečeniu udržateľnosti a rozvoja IIS PSK 

 

IS Objednávateľa: Služby prevádzkovej podpory

Typ 

položky

Číslo 

položky

Druh služby / komponent

Cena za 

mesiac v 

EUR bez 

DPH

Výška DPH 

v EUR

Cena za 

mesiac v 

EUR s DPH

Cena za rok 

v EUR bez 

DPH

Cena za rok 

v EUR s 

DPH

Sl
už

ba
 

od
st

ra
ňo

va
ni

a 

pr
ob

lé
m

u 
IS

 

1
Služby prevádzkovej podpory sieťovej 

infraštruktúry 
1 900 €       380 €          2 280 €       22 800 €     27 360 €     

2 VMw are support 5 982 €       7 178 €       

3 Symantec support 1 236 €          283 €          

4 Symantec support 2 3 389 €       4 067 €       

5 IBM Flex System Enterprise Chassis 2 122 €       2 546 €       

6 IBM Flex System x240 Compute Node 2 540 €       3 048 €       

7 x3650 M4 (HA cluster) 1 564 €       1 877 €       

8 x3550 M4 (backup & management) 623 €          748 €          

9 x3550 M4 (HSM) - vyradené -  €           -  €           

10 System Storage EXP2500 Express 557 €          668 €          

11 TS3100 Tape Library Model 1 314 €       1 577 €       

12 IBM System Storage DS3524 DC Storage System 1 980 €       2 376 €       

13 IBM System Netw orking SAN24B-5 438 €          526 €          

14 nShield 500e F3 - vyradené -  €           -  €           

CENA 1 900 €       380 €          2 280 €       43 545 €     52 254 €     
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