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l.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:
Sídlo :

Mesto Prešov
Hlavná 73
080 01
Ing . Andrea Turčanová - primátorka mesta Prešov
Zastúpený:
00327646
IČO :
DIČ :
2021225679
Bankové spojenie :
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. ,
pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu :
6619911008/1111
(ďalej v texte len "objednávate!"' )

1.2. Poskytovateľ:
Sídlo:
Zapísaný:
Zastúpený:
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IČO :
IČ DPH :
DRČ :

Tel. :
Fax:
(ďalej

CORA GEO, s.r.o.
A. Kmeťa 5397/23, 036 01 Martin
v Obchodnom reg istri OS Žilina , odd iel Sro., vložka č . 2134 L
Ing . Jozef Habiňák , konatel' spoločnosti
UniCredit Bank Slovakia , a.s.
6605405016/1111
31612989
SK2020433888
2020433888
+421/052/2851 411
+421 /052/2851 413

v texte len "poskytovatel"')
aj ako "zmluvné strany")

(ďalej spoločne

1.3. PREDMET ZMLUVY

Predmetom tento zmluvy je dohoda zmluvných strán o poskytnutí služieb - dodaní štruktúry
uloženia dát mesta v moduloch informačného systému mesta Prešov dodaných Objednávatel'om .
1.4. REALIZÁCIA PREDMETU

1.4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávate!' má na základe písomnej žiadosti nárok na
bezplatné dodanie štruktúry uloženia dát (dátového modelu) databázy systémov dodávaných
Dodávatel'om na ktoré Objednávate!' vlastní licencie.
1.4.1.1 Objednávate!' dodá štruktúru tabuliek v ktorých sú uložené dáta mesta vrátane popisu
tabuliek a atribútov v elektronickej (počítačovo spracovatel'nej) podobe napr. vo forme dokumentu
Microsoft Word alebo Microsoft Excel.
1.4.1.2 Objednávate!' má právo postúpiť informácie dodané podl'a tejto zmluvy tretej osobe
bez obmedzenia.
1.5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

111.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31 .12.2018. Zmluva nadobúda platnosť dňom
jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ustanovenia §47a občianskeho
zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávatel'a.
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111.2. Všetky ostatné náležitosti , ktoré nerieši táto zmluva , riadia sa ustanoveniami Licenčnej
zmluvy 1/2009, Servisnej zmluvy "Mesto Prešov - CORA GEO, s.r.o." č. 201500056, Obchodným
zákonníkom a Autorským zákonom .
111.3. Táto zmluva je vypracovaná v 4 (štyroch) vyhotoveniach , z ktorých 2 (dve) si ponechá
objednávate!' a 2 (dve) zhotovitel'.
111.4. Zmluvné strany po prečítaní zmluvy prehlasujú , že súhlasia s jeho obsahom , je prejavom ich
slobodnej vôle , a že nebola dojednaná v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok.
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Datum : .... .. ........................ ..

Datum : ....... :.... .. ............ .

Objednávate!':

Poskytovatel':

primátorka mesta

konatel'

spoločnosti

CORA GEO,

s.r.o.

prevadzka: Štefánikova 15. 053 01 Poprad
sídlo· A Krn~ť~ !i197/23, 036 01 r.lartin
IC O: 31 G1293'l OIC: ?(1?.Qii338BB
IC DPH· SK2020433888
@

