
ZMLUVA 0 POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
č. MSD_Nedožery - Brezany_01

:mluvné strany:Objednávater-odbe    t  ľ
rae Obec Nedožery - BrezanyDružstevná367

972  12 Nedožery -Brezanv00318302
'COlDIC

v zastúpenĺ
2021162737JUDrMartinMok.       ta      ta

alej len.Objodnávaier                                                                 ry-S   ros     obce

Poskytovateľ - dodávateľ MAPA Slovakia Djgftal,  s.  r.  o.
Dvojkrížna 49
821  06 Bratislava45325600

'COlcDPH

Spoločnosť je zapĺsa ná
SK2022951260zapĺsanávOR Okresného súdu Bratislava 1. oddiel Sro,vložka62591/8

v obchodnom nmBankovésDo.e_  istri

Inle'BAN Tatrabanka, a.s.SK1411000000 0029 2383 0415 TATRSKBX2923830415/1100

Clslo účtuvzastúDenĺ

lej len oPoskytovater
M.qr.  Ján GašDárek,  konater

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

H        Poskytovatel a objednávatehzawárajú v zmy§le § 269 ods. 2 0bchodného zákonnlka č  513n991
Zb.vznenĺneskor§lchpredpisova§44anasl.zákonač.618&003oau`orskompráveaprávach
súvisiacichsaulorskýmprávom(dalejvtexteajako.aiitorskýzákona)tútoZmluvuoPoskytovanĺ
Sluzieb,kúréjezárovehajsublicenčnouzmliJvounapouzĺvaniedielaŠpecĺfikovanéhonižšie.(dalej
ien qzmiuvab).

1.2       Poskytovatel vykonáva majetkové ptiva k Dielu, Specmkovaného v mohw.1 (dalej v texte aj ako
.Dielď).DielojeŠpecífickýsoftvérovýpioduktsnázvom.moBECveRia2.On.TobDielojeurčenéna
vizualizáciukati§tm,územnéhoplánu,inzinierskychsietl.inštitúcilainýchdátnapodkladedigitálnych
máp obce.

1.3       0bjednávalel má záujem zobrazovať prosftednĺctvom Diela formou intemebvého prĺstupu pre seba
(intemépotrebyzamesmancov)aÚetieosoby(verejnosodígitálnemapyadabbázyvzmyslePrllohy
Č.1.

PREDMETZMLUVY

1.4        Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať pre objednávateľa nasledovné služby:

a)
b)
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Poskytnúť Sublicenciu k Dielu v rozsahu v zmysle čl.  111. tejlo zmluvy.
Poskytnúťprĺshipnasvojserver.prostrednĺctvomkto"budeDielosprĺstupnenévzmyslelejlo
zmluvy.



c)    lmplemen`ovať a imporlovať digmálne mapy a datibázy dodan6 0bjednávatolom tak, aby sa dali
prehliadať vo forme sprĺstupnenia Dieb v mzsahu uvedonom v čl. 111. lejto zmluvy.

d)    Zaškolff zamestnancov objednávateľa v priestoroch jeho sĺdla.
e)    Prostľednĺchm Diela sprístupniť Objednávateľovi elektronické služby katastra v správe Úradu

geodézie, kartografie a katastra Slovenskej .epubliky.
o#ineaájJ:%n.átik#Bä:is#g,,:.ic:urfi#ú,&y:,:m#,bdnao€,FTvť:nyš:eh,9,%ef#uv;ter,oozTíľea,:;d

pojmom aktualizácia Diela, výlučne ti]ký zásah do Diela, ktorý nie je updalom, zmenou ani
rozšíľenĺm  Diela.

g)    V prlpade osobmého pĺsomného dojednania uskutočnĺ Poskytovateľ update / zmenu / rozšĺrenie
Diela, pričorn cena takejto Úpravy diela, bude dojednaná vzdy osobitne.  Pre vylúčenie pochybnostĺ
sa v zmysle tejto zmluvy pod pojmom update dĺela rozumie akékohĺek nasadenie novej funkcionamy
alebo zmena existujúcej funkcionamy alebo iné spracovanie alebo akákoľvek iná Úprava alebo
zmena Dk}la oproti Prílohe Č.  1  (ďalej aj ®update Diela.).

1.5       0bjednávateľ sa zavazuje:

a)    Dodať v zmysle tejto zmluvy Poskytovaterovi na vbstné náklady a zodpovednosť digftálne mapy
a databázy bez právnych a faktických vád a to ako k začatiu poskytovania služieb tak aj jedenkrát
ročne k vykonaniu aktualizácie Djela.

b)    Zabezpecff si na vlastné náklady a zodpovednosť doménu, prostrednĺcwom ktorej budú vykonávané
služby Poskytovateľa.

c)    Uhradft' Poskytovateľovi za riadne odovzdané služby dojednanú odmenu.

SUBLICENČNÁZMLUVA

1.6        Táto zmluva je záľoveh aj sublicenčnou zmluvou, ktorou poskytovateľ udeľuje objednávateľovi právo
pouzď Dielo spÔsobom:

a)    Sprí§tupnenia Diela pre intemé potreby zamestnancov Objednávateľa prostrednlctvom intemetu so
zabezpečeným prístupom cez meno a heslo, ktoré dodá Poskytovateľ.

b)    Sprlstupnenia Dieb prostrednlctvom verejnej siete inlemet, a to prostrednĺctvom domény
Qbĺednáva±!=  pre tretie osoby (ďalej v texte aj ako .doména objednávatera").

1.7        Doba poskytnutia Diela v zmysle lohto článku sa udeľuje na dobu trvania tejto zmluvy.

1.8        0dmena za poskytnutio sublicencieje uvedená v cl. V. tejto zmluvy. Objednávater nadobudne
sublicenčnéprávavzmysletejtozmluvyokamihomuhľadeniacelejcenyvzmyslečl.V.tejtozmluvy.

1.9       Sublicencia sa poskytuje v územne neobmedzenom rozsahu avšak v obmedzenom vecnom
užĺvaterskom rozsahu v zmysle spÔsobu použĺtia podľa tejto zmluvy.

1.10     V prípade, ak by na základe osobitnej dohody medzi zmluvným stranami došlo k updatu / zmene /
rozšíreniu diela,  platia dojednania tohto Článku aj pre všetky takéto Úpravy Diela.

SPÔSOBALEHOTYPLNENIASLUŽBY

1.11      Plnenie pngdmetu zmluvy bude realizované podľa tohto časového harmonogramu:
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a)    Poskybvaúl vyzvo objednávatera na akc®ptáciu Diela, ktorá éa uskubčnĺ najneskór do 5
^lA~ -,,-,.,- L  J-,  -J  ___,_L_-__ __. _     ,    ,1               ,-         _ _ _   ____ ---- __`  ``_,``--``-`  _--
pracovných dnl od spristupnenia služby podla odsoku á). Dieio bude povazované za ak®piované
bezvýhn]d,akniesÚpočasprocesuakcoptáciozistenéZiadnechyby.0akceptáciiDielavplnom
rozsahu splšu zmluvné strany akceptačný protokol.
PodohodezmluvnýchstránbuderealizovanózaškoleniezamestnancovObjednávateľa.
V prĺpade. ak pôjde o aktua[Ĺzáciu Diela, pouzijú sa dojednania tohto bodu primerane.

b)
c)

"   !riiF#v,ha:tisa*ga:s:odváe;:m:á|jĺ:%;gn:áou::,:s::ľa;e`äýe#;i3v2oivľ:;ge%:h#Í,:a:m:E:si;3jo:Tftcj

'J3##:#ĺ::::::ť#±Ía:#:##::g#stsp#riz::s::::::;:ir###ť#Stimtemstaó
"   ;i?:hEunĺi-šj;äľšjí,ľ: :;ľ:ei.;!aä|ťksya:Tstsí:o:!:;Tozť#j;e:b;:ťpsäpáaondTe,o:ľ:m#|á:mbápťfäáä::eáw,oeh:a;ä:onno*'a m

omeskanĺa sa Oojednávatera posúvajú temĺny uvedené v časovom hamonograme.

• :    ::::::=:Sš===Í=.;s::-;::=::=:;-;:=T=:;:::-.:š:,::=::::s:::::.í:S=:=:=:==:::.:š:::=:=::.:::.€:-:::::::::=:=-:.==.==;=É==_=.;::=:.:=: =.s::i

CENAA PLATOBNÉ PODMIENKY'.6ľ#É#ľ##ffi*#i#S#%g#ľľŤi#)#ťEL%j}°
vystaviť pr\/Ú faktúm v deň podpisu akceptačného protokolu Opjednávateľom.

''73::;)##8ľo\{;|:;|u|g3:§ajHsnĺmkyvovysokonmzlíšení2ocm/pxpmčastkatastramtraviián

'.8#FÉ#2b*ffiRms#E:3:;=:::#::Lgš#;P#xú#ľ#ť::r:i#ýročw
poskytn utia aktualizácie Diela.

ígľľ#f##,ää=ť#ľ€#::a;::ľúúóL##Tstinoven®DPHSp,aú`®ť

'2°#:#ľľ:S:±aä::3##ľ#cťenygLg#;::Skykwa.eroprávnewpreru§ff

SÚČINNOSŤ ZMLUVNÝCH STRÁN

1.21      Zmluvné strany sa zavazujú poskytnúť si navzajom pri plnenl tejto zmluvy súčinnosť v rozsahu
vymedzenom touto Zmluvou.

'223#';:a:d#o:kíuyia:;i::g';uť:bui;:sint:;c:ť;i,:Í,::,Í;uÍ:esbkw::ng:v,d:"z:mäs;,;b::!nbá,Čv:isätikn:e.:vnEjui#äe::
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23bEgu:En::zm#T#T:a#%o;:náŤĹ3:y3ťä;:s:ä:e:::v:E:Fpy:;v%n€e#,;#yap%Ť:kkgŔ:::ogv;evdšneát::te,om

Poskytovateíovj.

PRÁVAA POVI NNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN                        `'
Púva a povlnnoSti Poskytovat®ľa

1.24     Poskytovati3I sa zaväzujo dohodnuv predmol zmluvy poskybvať v rozsahuw kvalite a temlnoch
dohodnutýchv|oftozmiw.a\-žrié'n,riá_=ššád_äď#.`':Ý#`p:''|u.vt.

'25:ä#%Í:í§J,eáa*r:|Lnvnnýy:aJaäaräcmh,°#nv,ťnum#ni'::áťk?ašť,g„ýáhz:i#;nosúachmoúchst

'26;äoc#::í::eáJf::Ep:;u:ä:i#ťgntisq;#z%;g,ĽzS|uyz,:ioopuúnvánheťá,ngh:iäáhmn:cnk,é?3,#enÉ::a,ez,3vá,oäam,enky

'27;huoí,vvaftn::=aŤrvogau!3č#á#he*ené%s#ä%Jc*u:daa!oá,#Eg=nneoshúnvi;::n§os##eb,f:s:o®ubám,,ch

Úéasmĺkovinft)miaenéhosystémumoBECazabezpečffichpouziú.evsúlade®zákonomNRSRč.
2aEEoíngoSmzNZRoegR##Éok|a."oÉg?FäiÉt-eÉ:gššs#g###ä=ešna#gnsd#:ĺnžegn§:no#emt"§cFh
zákonov

Práva a povlnnostl Objednévat®ľa

I280bjednávaleĺsazaväzujo,žepmmalizáciuplnenlPoskytovatela,podlalejbZmluvyzabezpečĺ
v záujmg plynulého priebehu plnenia nevyhnutnú súčinnosť.

'.293:{ťb:;#em%:;nkn!#vde:ýpc°hs;g:Vv:t,ee',::jz#n;aVtis®nHaPsky"službu,aiopstĺa

'3o;äľí:ne:nčau:e::í:ÉiiF:,ze#u:í:Faa:äh:::;:á#:ouättio:,:v,:j[,:dv;Ť;ťat=Íu:#Í!;asd::;e:io:z##nŤy
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OCHFUNA DÔVERNÝCH INFÓRMÁclĺ

1.31      Účastníci tejto zmluvy sa zavazujú zabozpeč" zachovanio mlčanlivosti svojich zamestnancov
o všewch infomáciách, ktoré sa považujú za obchodné tajomstvo v zmysle § 17 a nasl. podra
Obchodného zákonnĺka ako aj o iných skutočnostiach, týkajúcjch sa činnosti zmluvného pamera a
jeho klien(ov, organizácie prevádzky. ekonomiky, obchodu. výroby, know-how, ktoľé majú skutočn`Ú
alebo aspon potenciálnu hodnotu, a ktoré nie sú v prlslu§ných obchodných kruhoch bežno dostupné a
majú byť utajené, a všetky dáta, o ktorých sa Poskytovateľ dozvie v súvislosti so spracovanĺm dát
Objednávatela. lnfomácie Ékto zlskané sa zavazujú nozneuzĺť, ako aj neumoznff prĺstup k týmb
jnfomáciám ani po skončenĺ účinnosti tejto Zmluvy. Zmluvné strany v tejto súvislosti preukázateľným
spÔsobom upozomia svojich zamestnancov na tmstno-právne, občianskoprávne, pľacovnoprávne a
iné dôsledky, vyplývajúce z porušenia tejto Zmluvy. Za dôvemé infomácie chránené podra tohto
Článku sa nepovažiije inĺomácia a / alebo dokument, ktoú je v dobe svojho zverejnenia verejne
známyaleboktorýjeverejnedostupnýalebosastalverejnedostupnýbezzavineniazmluvnejsmny,
alebo ktorý bol zverejnený v súlade so zákonom č. 211Ä2000 Z.z. o slobodnom pľístupe
k infomäciám, závazným nariadenĺm alebo rozsudkom, na požiadanie súdu alebo iného, v zmysle
zákona na to oprávneného Úradu.

1.32     Poskytovateľ je povinný postupovať pri realizácii pľedmetu tejto zmluvy s odbomou starostlivosťou.
Poskytovateľ berie na vedomie, že je povinný dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa
k ochrane dá(, ochrane osobných údajov, obchodnému tajomstvu, ako aj iné právne predpisy, ktorými
je viazaný Objednávater. s ktoými bude Poskytovater pĺsomne oboznámený.

1.33     Ustanovenia predchádzajúcich bodov tohto článku platia aj po uplynutĺ doby platnosti Zmluvy, a to až
do doby, kedy sa tioto infomácie stanú verejne známymi.

VYŠŠIAMOC

1.34     Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú pľípady. ktoré nie sÚ závislé od vôle a konania
zmluvných stnán. ani ich nemôžu ovplyvm'.

1.35     Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemožným do 3 mesiacov odo dňa, kedy sa uskutočnil zásah
vyšsej moci, je účastnĺk, ktorého plnenie sa v do§k}dku nej §blo nemožným, resp. sa dostal
vdósledkunejdoomeškania,opnávnenývyzvaťdruhéhozúčastnĺkovnarokovanieoúpraveZmluvy,
v Časti jej predmetu, ceny alebo lehoty plnenia.  Pokiar na základe takéhoto rokovania nepríde k
dohode. má stľana. ktorá bola zásahom vyššej moci postihnutá, právo odstúpď od Zmluvy.

1.36     Poskytovatel je oprávnený v prlpade výskytu vystj moci oprávnený preru§ff poskylovanie sluzieb,
a to z dôvodu potreby nutnej Údrzby a opráv tých ča§tl systému, ktoré priamo ovplyvhujú poskytovanie
služieb, to všetko iba po nevyhnutnú dobu na odstránenie chýb. Poskytovateĺ bude o tejto skutočnosti
Objednávateľa i nbrmovat'.

DOBATRVANIAZMLUWAUKONČENIEZMLUVNÉHOVZŤAHU

1.37     Táto zmlwa sa uzatvára m dobu určm dva roky odo dha joj podpisu, pričom ak počas doby trvania
zmluvynedójdgkjejukončeniuzmlwnýmistranami,dobaWaniazmluvysaautomaftkypredBuje
o ďalšĺ ľok (odkladacia podmk}nka), až do doby jej ukončenia ktoroukoľvek zo zmluvných strán, v
zmysle tohto článku.

1.38     Zmluvný vzťah založený touto zmluvou je možné ukončft' výhradne:
a/Odstúpenĺm od Zmluvy podľa ustanovenl zákona.
b/Odstúpením od Zmluvy podľa ustanovenĺ tejto Zmluvy.
c/Zánikom jednej zmlwnej stľany bez právneho nástupcu.
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d/Z dôvodu vyššej mmi podľa Čl.  lx. tejto Zmluvy.
e/Pĺsomnou dohodou zmluvných strán.

1.39     Účastnld sa zavazujú po ukončonl zmluvného vzťahu bezodkladmajneskor však v lehoie 30 dnĺ
vyriešia svoje vzájomné práva a závazky, ktoré im z tejto Zmluvy vznikli.

1.40     0bjednávatel je oprávnený odstúp%d zmluvy v prlpade, Ze poskytovater me§ká s plnenĺm predmew\,

zmluvyzosubjekwnychdovodov,spočĺvajúcichna§ÚanePoskytovateraavrámciprimeranej
dodatočnojlehotwdohodnutejSObjednávaleromniokra69jako30pn]covnýchdnĺ,niejeschopný
dodať dohodnutý predmet zmluvy.

1.41     V prĺpadgjk poskytovatel zistl prekázky znemoznujúce mu vykonanie.predmetu zmluvy dohodnutým
spOsobomazmluvné§tranysanedohodnúnazmenepodmienokplneniavprimeranejlehote.je
Poskytovateľ opľávnený od Zmluvy odstúpĺť.

1.42     Poskytovalel je oprávnený od zmluvy od§"pff, ak pneukáze, Ze objednávatel porušil svoje povinnos`i
podla`ejloZmlwyavtimcipn.meranejdodabčnojlghoty,dohodnutejsPoskylova`elom,niekratšej
ako14pmcovnýchdnl,niejesthopnýporušenépovinnostinapraw.PrávoPoskytovatelavymáhať
§kodu. ktorá mu týmto vznikla, ako aj náhradu Účelne vynalozených nákladov ostáva nedotknulé.

1.43     V prĺpade odstúpenia od Zmluvy, budú všetky ma®riály vrálené strane,  k" ich vydala. Také
materiály,kloréniejemoznéwátiť,budúpreiikázatelnezničené.Totou§tanoveniesanevzťahujena
materiály, ktoré boli riadne protokoláme odovzdané a prevzaté.

1.44     V prĺpade ak zo strany Objednávalela nedojde k Úhrade akmalkačného iočného poplatku za sluzby
V.2.atoanipodoručenejvýzvePoskytovalelasdodatočnýmlemĺnomsplatnostipoplau<u,po
uplynulĺdodatočnejlehotysplatnostiaktualĹzacnéhoročnéhopoplauwpodraV.2,tiitozmluvazaniká
(rozväzovacia podmienka účinno§ti). Právo Poskytovalela vymáhať Škodu vzniknutú nedodrzaním
článku X.1 tejto zmluvy zostáva nedotknuté.

1.45     Nároky zmluvných stnán, vzniknuté im na základe ukončenia zmluvného vzťahu, ktoré neboH
upravené v tejto Zmluve sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonnĺka.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.46     Tálo zmluva nadobúda plalnosť dnom jej podpisu oboma zmluvnými §mnami a účinnosť dnom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sĺdle Objednávateľa.

1.47     Všeu(y rozšĺrenia a iné sluzby v súvislosti s predmetom lejto Zmluvy v budúcnosti sa budú realĺzovať
prostrednlcwom Poskytovatera,  pokial sa zmluvné strany nedohodnú inak.

1.48     0bmedzeniaľozšnenia a akékoĺvek iné zmeny lejto zmluvy sú mozné lewo fome očĺslovaných
dodatkovktejtoZmlwo,obojstrannepodplsanýchŠtatutiimymizá§tup®mjobcw=hzmluvnýchstrán.

1.49     Všeuty práva a povinno6ti, ktoré vyplynú pri realizácil iejto Zmlwy sa budú riadff ustanoveniami
Obchodného Zákonnĺka č.513/199|  Zb. . Autorskéhri 7áLnna a ^ehtn`..-i` -i.i`.i-i-^:-L . i--L ----Zb. , Autorského zákona a os'tatných súvisiacich všeobecne
záväzných právnych predpisov.

1.50     Ak niektoré ustanovenia ti3jto zmluvy neskor straaa platnosť alebo účinnosťmie je tým dotknu@
plalnosť alebo úeinnosť jej o§btných ustanovenl. Právne vzťahy, ktoré sa pÔvodne riadm
u6tanoveniami,kloró§traúliplatnosťsabudúvrozsahupovolenomzákonomspravovaťvorou
zmluvných strán, s prihliadnutím na zachovanio účelu lejto Zmluvy, pričom tielo budú bez meškania
doplnené pĺsomnou ĺomou -dodatkom k Zmluve.
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1.51      Akékoľvek spory. ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad, porušenie alebo
zrušenie, budú riešené predovšetkým dohodou zmluvných stľán. V prípade nedosiahnutia dohody,
budú tieto predložené a riešené, pokiaľ sa spoľové strany pĺsomne nedohodnú inak,  pred Okresným
súdom podľa pľíslu§nosti k súdu podľa sldla spo[očnosti.

1.52     Pre prĺpad súdneho konania úkajúceho sa predmetu tejto zmluvyje príslušným súd v mieste sĺdl.a
Poskytovatela.                                                                                                                                                              '

1.53     Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopjsoch s plamosťou originálu.  pričom kazdá zmluvná strana
dostane jeden výtlačok.

1.54     Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy dôkladne oboznámili.  neuzatvárajú ju v tiesni a za
nápadne nevýhodných podmienok.  Účastnlci si tiež nie sÚ vedoml existencie Žiadnych prekážok, ktoré
by bránili uzavretiu Zmluvy, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Za Objdnávat®ľa:

VNodo2erocmrezanochdňa...'.4...{..'2..q.(.!

JUDľ. Martin M

E=iillliiii=

rý-8drostaobce\:%:\`J|

Za Poskytovat®ľa :

V Bratisiave, dňa 4í`.?:..?.í:/ť
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PRÍLOHAČ.1

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU moBEC, VERZIA 2.0

:33Ewgc,ho#Robddugh:gm#g:3ä#ĺ#éTsadčán#ísptám,au#zTždparv:e#Tbä:rávyjabzenýnadígffi,nych

Popis funkcií produktu moBEC

1)ZobrazenbmapovýchpodkladovvmapovomoknenazákladeverejneprĺstupnýchÚdajov:
a)    Základná mapa
b)    Katastrálna mapa (reg. C,  E)

2)    Ovládanie mapového zobrazenia:
a)    posunmapy
b)
c)

b)
c)
d)

Strana 8

priblĺženie, oddialenie, priblĺzenie výberu, zobrazenie celej mapy
história zobrazenia -predchádzajúci,  nasledujúci pohľad

3)    Meranie nad mapou -meranie dkok a plôch

4)    Zobrazenie súradnĺc kurzora -GPS súradnice WGS 84, SJTSK súradnice

5)    Odkaz na aktuálnu mapu

6)Z)ĺskáznnbač;anŤg#'rn#íT,gnT:ĺá;"SpracovanýchnaZákladeven"prĺstupnýchÚdajov.

b)zobrazeniezákladnýchinfomácHovybranejparceleastivbáchnanej-výmera,druhpozemku
c)    zobrazenie infomiácH a prepojenĺe s podrobnosťami o liste vlastnĺctva a vlastnĺkoch

7)    Vyhľadávanie ulĺc:
a)    automatické dopĺhanie názvu ulice
b)    označenje výsledku na mape (línia)

8)    Vyhľadávanie adries:
a)    automatické doplňanie názvu ulice
b)    zadávanie súpisného a/alebo orientačného čĺsla
c)    označenie výsledku/ov na mape (znak)

9)    Vyhľadávanie parciel:
a)    zadanĺm parcelného člsla

:)2:3ä?enjfe?á§l#dknuý:::i#áciúnájdonojmr®i%súvbáchnanej-Wmem,druhpozemku
d)    zobrazenie infomiácw a prepojenie s podrobnost'ami o liste vlastnĺctva a vlastníkoch

10)  Vyhľadávanie listu vlastnĺctva:
a)    zadanĺm čĺsla listu vlastníctva

zobrazenĺeinfomácHaprepojenieSpodrobnost'amiovlastnĺkochnanájdenomlislevlastníctva
zoznamparcielnali§`evla§Úilctvaaichzobrazenbnamape,prepojeniespodrobnosťamioparcele
zoznam6taviebnaljslevlastnĺctvasinftimáciamioumiesmenl(odkffnaparcelu)



a)    automatické dopíňanie vlastnĺkov
b)zobnazeniezoznamulistovvlastnlctvasozáznamamivybranéhovlashĺka.pnepojenies

podrobnosťami o liste vLastnĺcwa

3)Z3žn=menisrä:;Taáncá,j:evn#,,i3Púhv%€,áähan:#jg33äihe,ii;g::á6#,,gľeapoJenies
podrobnosťami o parcek3

e)zoznamsúviobnanájdenýchlisbchvlastnĺcwasinbmáciamioumiestnenĺ(odkaznaparcelu)
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/
ŠPECIFIKÁCIA KARTOGRAFICKÉHO DIELA, VEFZIA 2.0

Kartognflckédl®lotvorlanasledujúc®dátapreoblaeťobc®Nedoz®ry-Br"ny:
1)    Vektorovó dáta

'`,

a)    Vektory adľosných bodov a ciest vyrezané z aktuálnych verzn dát podľa katastra obce Nedožery -.
Brezany

b)    Pol body (body záujmu) Špeciálne pripravené pre obec Nedožery - Brezany
2)    Rastrové dáta

a)    Podkladové topografické mapy MSD
b)    Vygenerované mapové dlaždice (zoom levely 15-20 a zoom levely 13-20) pre vrstvy technickej

infraštruktúry
c)    telekom
d)    ortofoto snĺmok oboe
e)    plyn
f)     všetky užĺvateľské vrstvy vo fomáte.shp

Odporúčaný postup pripq|®nla ita moBEC

1 )    Poskytovanie služby (prĺsnip k produku moBEC) bude prostrednĺcwom adľesy URL s aplikáciou:2'#ťffift#i#ú#ž#,d;ľ+T#Mť:##ť
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