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D O D A T O K  č. 1
k Zmluve o pripojení k Informačnému systému 

Dátové centrum obcí a miest

uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami

číslo zmluvy poskytovateľa: ZLP-2016-0961
číslo zmluvy používateľa: _____________________________

1. Poskytovateľ:
Názov: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Sídlo: Kýčerského 5, 81105 Bratislava
IČO: 45 736 359
DIČ: 202 334 5962
Zastúpený: Bc. Jana Červinková, vedúci oddelenia podpory zákazníkov
e-mail: obce@zdruzeniedeus.sk
Zástupca poskytovateľa osvedčuje právo konať za Poskytovateľa na základe plnomocenstva
správnej rady DEUS zo dňa 30.09.2016.
(ďalej len „Poskytovateľ" alebo „DEUS")

Používateľ:
Názov obce/mesta: Fiľakovo
IČO: 00316075
Adresa: Mestský úrad Fiľakovo, Radničná 25
Obec/mesto: Fiľakovo
PSČ: 986 01
Zastúpený: Mgr. Attila Agócs, PhD.
Pozícia: primátor
Telefónne číslo: 047-4381001
e-mail: primator@filakovo.sk
Zástupca používateľa osvedčuje právo konať za používateľa na základe osvedčenia o zvolení za
starostu/primátora.
(ďalej len „Používateľ")

Preambula
1. Požívateľ a Poskytovateľ uzavreli spolu Zmluvu o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí 

a miest v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Zmluva").

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa mení a dopĺňa spôsobom uvedeným v tomto Dodatku č. 1 k Zmluve 
(ďalej len „Dodatok").

Článok 1 
Zmena Zmluvy

1. Preambula bod 3 a 4 sa menia nasledovne:

3. „DEUS je záujmové združenie právnických osôb, ktorého zakladateľmi a jedinými členmi sú Ministerstvo 
financií SR a Združenie miest a obcí Slovenska (ďalej len „ZMOS"). DEUS je správcom IS DCOM."
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4. DEUS poskytuje, primárne obciam a mestám združeným v ZMOS, služby IS DCOM a ďalšie plnenia podľa tejto 
Zmluvy vo verejnom záujme.

2. Článok 5 (Cena plnenia) Zmluvy sa mení tak, že znie:

„Článok 5
Príspevok na činnosť správcu IS DCOM (Poskytovateľa)

1. Používateľ prispieva na činnosť správcu IS DCOM (Poskytovateľa) prostredníctvom mimoriadneho členského 
príspevku do ZMOS (ďalej len „príspevok").

2. Výška príspevku na roky 2017 až 2019 je v súlade s uznesením Rady ZMOS č. 135 zo dňa 14.09.2016, uznesením 
Správnej rady DEUS č. 29 zo dňa 06.10.2016 a v súlade s vnútornými predpismi správcu IS DCOM 
(Poskytovateľa) stanovená vo výške 1 € na obyvateľa obce Používateľa ročne.

3. Príspevok je splatný do 30.04. príslušného kalendárneho roka, na ktorý je príspevok určený, a to, v prospech 
osobitne zriadeného účtu ZMOS uvedenom v oznámení o výške príspevku Používateľa.

4. Postup pri určení výšky príspevku na rok 2020 a nasledujúce roky ako aj ďalšie podrobnosti k príspevku sú 
upravené
v Prílohe č. 1 -  Všeobecné zmluvné podmienky pre používanie služieb IS DCOM, článok 16."

5. Aby nedošlo k pochybnostiam, platenie príspevku predstavuje výlučne spôsob, akým Používateľ prispieva 
prostredníctvom ZMOS čiastočne na činnosť správcu IS DCOM (Poskytovateľa). Používateľ prostredníctvom 
príspevku neposkytuje správcovi IS DCOM (Poskytovateľovi) ani ZMOS žiadne protiplnenia na základe tejto 
zmluvy, nakoľko správca IS DCOM (Poskytovateľ) poskytuje Používateľovi služby IS DCOM ako aj predmet 
výpožičky bez nároku na odmenu.

3. Článok 9 (Platnosť a účinnosť Zmluvy) bod 3, písm. c) Zmluvy sa nahrádza nasledovne: „výpoveďou 
Používateľa podľa čl. 6, bod 4 Zmluvy a podľa čl. 11 ods. 5, čl. 16 ods. 4.5 a čl. 16 ods. 6 Všeobecných zmluvných 
podmienok".

4. Článok 9 (Platnosť a účinnosť Zmluvy) bod 5, písm. d) Zmluvy sa nahrádza nasledovne:
„ak Používateľ, ktorý je členom ZMOS neuhradil príspevok voči ZMOS podľa článku 5 tejto Zmluvy, alebo ak 
zaniklo jeho členstvo v ZMOS.".

5. Ostatné časti Zmluvy zostávajú nezmenené.

Článok 2
Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami, najneskôr však 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení podľa osobitného predpisu, ak osobitný predpis takéto uverejnenie 
vyžaduje.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tomto Dodatku je vážna a slobodná, a prejavy vôle obidvoch 
Zmluvných strán sú dostatočne zrozumiteľné. Na znak súhlasu Zmluvných strán s celým obsahom tohto 
Dodatku ho obe Zmluvné strany podpisujú.

Poskytovateľ: Používateľ:

V Bratislave, dňa 11.10. 2016 V 0 F /U jtO  b 'C_______dňa G

Bc. Jana Červinícová 
vedúci oddelenia podpory zákazníkov

DataCentrum elektronizácie 
územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
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