
MESTSKÝ ÚRAD BYTČA
k Zmluve o poskytovaní služieb
Č. MSD - Bytča - 01 10 -11- 2017

Podac~e Č‘&o: ‚lĺ p,~ čis~o spisu:
IW ~ó „~

1.1 Poskytovateľ a Objednávateľ uzatvorili v zmysle ~ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka Č. 513/1991 Zb.
v zneni neskoršich predpisov a ~ 44 a nasl. zákona č. 618/2003 o autorskom práve a právach
súvisiacich s autorským právom (ďalej v texte aj ako „autorský zákon) Zmluvu o Poskytovani Služieb.
(d‘alej len “Zmluva“).

1.2 Vzhľadom na rozšírenie poskytovaných služieb a funkcionality dodávaných služieb mapového portálu
mesta Bytča o modul Podnety občanov, sa zmluvné strany dohodli na zmene výšky a peridiocity
aktualizačného poplatku, pričom všetky podmienky póvodnej zmluvy zostávajú zachované
a nezmenené.

1.3 Na základe uvedeného, zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č.i k Zmluve o poskytovaní služieb.

II PREDMET DODATKU Č. 1

1.1 Článok IV. s názvom Cena a platobné podmienky sa meni a nahrádza póvodné znenie v bode V.2 na
~enie~.~Cena za poskytnutie služieb za mesiac použivania služieb bola určená dohodou zmluvných
strán vo výške 89 EUR (slovom osemdesiatdevať) s DPH — mesačné platby.“

11.2 K prílohám zmluvy pribúda špecitlkácia modulu Podnety občanov v nasledovnom zneni:
PRILOHA Č. 3— ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU PODNETY OBČANOV

Systém podnetov a sťažnosti pozostáva z týchto časti:

1. Rozhranie pre nahlasovanie podňetov a sťažnostl
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Dodatok Č.1

Zmluvné strany:

Objednávatel—odberateľ Mesto Bytča
Námestie SR 1/1,
01438 Bytča

IČO 00321192
DIČ 2020626399
Bankové spojenie VÚB, as., pobočka Bytča
Číslo účtu 23525432/0200
v zastúpeni Bc. Miroslav Minárčik, primátor

ďalej len „Objednávateľ“

a

Poskytovateľ — dodávateľ MAPA Slovakia Digital, s. r. o.
Dvojkrižna 49
821 06 Bratislava

IČO 45325600
IČDPH SK2022951260
Spoločnosťje zapísaná zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro,
v obchodnom registri vložka 62591/B
Bankové spojenie Tatrabanka, a.s.
BAN SK14 1100 0000 0029 2383 0415 TATRSKBX

Číslo účtu 2923830415/1100
v zastúpenl Mgr. Ján Gašpárek, konateľ

d‘alej len ‚Poskytovateľ‘

I ÚČELDODATKUČ.1



2. Zobrazenie podnetov a sfažnosti v mape

3. Editovateľný zoznam podnetov a sťažnosti

1. Rozhranie tvori samostatný panel v mapovej aplikácfl, umožňuje:

- zadať pozíciu v mape

- zadať typ a popis problému

- pridať fotograflu, kontaktné údaje

2. Položky sú zobrazené na mape podľa uvedenej pozicie, rozlišené podía typu a stavu. Osobitne sú

prezentované aktivne položky a uzavreté položky (archív). O každej položke je možné získať verejné

informácie.

3. Rozhranie tvori samostatný panel v mapovej aplikácii, je prlstupné fen autentiflkovaným určeným

použivateľom. Umožňuje:

- meniť zadané údaje

- upraviť stav spracovania

- uzavrieť položku (nastaviť stanovisko)

- automatické odosielanie e-mailu po každej zmene

in ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

111.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim Po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednávateľa.

111.2 Tento Dodatok Č. 1 možno meniť fen na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán a to výluČne
písomne.

111.3 Tento Dodatok Č. I bol vyhotovený v slovenskom jazyku v 2 rovnopisoch, priČom každá zo Zmluvných
strán dostane po jednom rovnopise.

111.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok Č. I preČitali, jeho obsahu a významu porozumeli, priČom na
znak toho, že nebol uzatvorený v tiesni a/alebo za nápadne nevýhodných podmienok a súČasne, že ju
podpísali na základe vlastnej, slobodnej, vážnej dobrovoľnej a dostatoČne urČitej vůle bez vád
a omylov ho podpisujú.

111.5 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytovaní služieb zostávajú nedotknuté.

Za Objednávatel‘a: Za Poskytovateľa:

v BytČi, dňa .44 ~ ~9fl V Bratislave, dňa

MAPA

~4YA 214

Bc. Miroslav M r. JánGašP~ľonateí
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