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1.Úvodné ustanovenia
Tento dokument slúŽi ako zjednodušená forma dohody o integračnom zámere, ktorú
uzatvorĺ Konzument (Dodávateľ) s Poskýovateľom (NAsEs). SÚhlas Koncového
konzumenta s obsahom Dodatku k D,z a práv a povinnostÍ z toho vypl1ivajúcich pre
Koncového konzumenta a PosĘfiovateľa je daný podpisom plnomocenstva, ktorého
znenie je neoddeliteľnou prÍlohou č' 1 tohto dokumentu (ďalej len ,,Plnomocenstvo").
Dokument posţĺtuje základné informácie o integračnom riešenĺ Konzumenta,
poskytované pre Koncových konzumentov, ktorĺ si integračné riešenie obstaĘú formou
sluŽby resp' balĺkového produktu. Dokument zároveň slúŽi ako formálny podklad
Posţtovateľa na overenie oprávnenostiaktivĺt Konzumenta za Koncoţch konzumentov,
rea l izovaných v prod u kčn om prostred Í Pos Ę1tovateľa.

DÔsledkom aktivĺt, ktoré súvisia s registráciou autentizaěných a autorizačnýďl
techniclcých prostriedkov, mÔŽe byť aj umoŽnenie prÍstupu prÍpadne manipulovania
s obsahom elektronickej schránky eDesk. Nakoľko sa jedná o cłtlivé informácie s právnymi
dôsledkami, PosĘftovateľ vyŽaduje, aby ĺealizácia týchto aktivĺt, buď zo strany Koncoţch
konzumentov alebo Konzument'ia (prevádzkovateľa riešenia), bola podmienená doloŽením
oprávnenia resp. plnomocenstva na tieto úkony. Podpisom Plnomocenstva, ktorého
neoddelitel'nou súčasťou je obsah práv a povinnostĺ uvedených v kapitole 1. a 2. tohto
Dodatku RDlz, sa vytvorĺ väzba PosĘrtovateľ_ Konzument _ Koncový konzument pre
konkrétny vyuŽívaný produkt resp. informačný systém.

1.1. ldentifikácia subjektov
Subjektmi Dodatku k DlZ sti: Konzument (Dodávateľ) a PosĘfiovateľ (NASES). Koncový
konzument z pohl'adu tohto Dodatku k DtZ vystupuje v roli budúceho splnomocniteľa
(prĺloha č. 1)"

ldentlfikátor
Správcu
(Gestora/

Şprávca (Gestor) ldentifĺkátor
proJektu/ov

Prdelďprojekty
spadaltlce pod
kontľaK

ldentifik
átor
tsvs

rsvs
spadajúce
pod
kontrakt

503/.92871

42156/.24
Úrad
podpredsedu
vlády Slovenskej
republiky pre
investĺcie
a informatizáciu/
Národná
agentúra pre
sieťové a
elektronické
sluŽby

pĘekt-15'
projekt_45

Elektronické sluŽby
spoločných modulov
Úpvs a prĺstupových
komponentov
Elektronické sluŽby
spoločných modulov
a prlstupových
komponentov (ll.
časť)

isvs 62 Ústredný
portál
verejnej
správy
(ÚPVs)
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Dodávatel' ż / Produkt

Koncoqý konzument

Prĺlohou ě. 1 tohto dokumentu je Plnomocenstvo pre Koncového konzumenta (ďalej aj len

'KK"), ktoý bude riešenie Konzumenta (Dodávateľa) vyuŽĺvať.
Plnomocenstvo slúŽi ako podklad pre Koncových konzumentov, ktorého autorizáciou
udelia Konzumentovi oprávnenie konať v jeho/ich mene pri aktivitách registrácie
integračných artefaktov, prĺpadne nastavenĺ oprávnenĺ na prĺstup a disponovanie
s elektronickou schránkou, potrebných na správne fungovanie integračného produktu
Konzumenta.
Plnomocenstvo oprávňuje Konzumenta v prĺpade, ak je to pre produkt relevantné,
technickými prostriedkami pristupovať do eDesk schránky Koncového konzumenta
a v zmysle platnejzmluvy medzi nĺm a Koncovým konzumentom nakladať s obsahom jeho
eDesk schránky, a tieŽ realizovať ostatné funkcionality, špecifikované v dohode
o integračnom zámere a v kap. 1.2 tohto dokumentu. Konzument a Koncoţ konzument
však berú na vedomie, Že v zmysle platnej legislatÍvy pristupuje k elektronickej schránke
na Úpvs Koncový konzument, a to buď śáń alebo sprostieđkovane cez Końzumenta,
pričom Koncový konzument berie na vedomie všetţ právne dÔsledky s tým spojené.

1,2. SluŽby Poskytovatel'a WuŽité v rámci
balíkového produktu

Riešenie/produkt prevádzkované Konzumentom (Dodávateľom) vyuŽĺva nasledujúce
sluŽby pre komunikáciu s ÚPvs v prospech Koncového konzumenta:

Konzument z tabuľţ vymaŽe všetky sluŽby, ktoré nemá uvedené v závislých sluŽbách
v DlZ, alebo naopak doplnĺ tie, ktoré v tabuľke uvedené nie sú, ale sú uvedené v DlZ.

Správoa (Gestor) Zástupca Gestora / Štatuter / Prqiektový manaŽér

Galileo Corporation s.r.o', čierna Voda
468, 925 06 Čiema Voda

lng. Marián Tumma, +42'l9o5 835 924

Produkt: POP]S:

Galileo Content Manager Redakčný systém Galileo Content Manager (ďalej
GcM), ktoý umožňuje poŽĺvateľom tvorbu
webových sĺdiel aj bez znalosti programovania.
Systém GCM bol navrhnuý tak, aby správcovi
(pouŽlvateľovi) umoŽnil ľahko, rýchlo a s minimom
techn iclaých znalostĺ nielen aktual ĺzovať strán ky
ale aj vytvárať ich štruktúru. Systém je navrhnuý
modulárne, teda je moŽné ho ďalej rozširovať. V
súčasnostije ponúkaný v troch edĺciách, lĺšiacich
sa počtom modulov, typom webhostingu a
technickou podporou.
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MetalS kód sluŽby
resp. názov metódy

Popis vyużĺvanej aplikaĚneJ služby Názov/Popis fu nkcionality v
riešenĺ Konzumenţa

sluzba_is_'t58 Poskytnutie autentiÍikaěného rczhodnutia
zo systému ldentiý and Access
Management

sluzba_is-í370 Vytvor€nie elektrcn ického podpĺsu
odosielaného elektronického dokumentu

sluzba is í65 Zápis správy na centrálnu elektronickú
úradnú tabuľu

as_S6903 Žiadosť o odvolanie dokumentu

as_56907 Žiadosť o anerejnenie vlýzvy

PosĘ1tn utie zoznamu publikovaných
dokumentov

sluzba is '1358 Poskytnutie
aplĺkácie

správy z eDesku do externej

sluzba_is_1358 Żmazanie správy na základe identifikátora

sluzba_is_1358 Presunutie správy do požadovaného
prieěinka

î.3. VyuŽitie sluŽby listinného doručovania EÚD -
len ţp oVM vyuŽívaiúci GUD

Koncovĺ konzumenti typu oVM, ktorĺ v zmysle Dlz Konzumenta budú vyuŽÍvať
funkcionalitu listinného doručovania, Vyplnia odpovede na niŽšie uvedené otázky:

ID otáuka odpovoď

o{lí Je Konzument oboznámený s požiadavkou na aKĺvnu
kontrolu stavu eDesk schránĘ prcd odoslanĺm správy
prĺjemcovi správy (rozhodnutia - el. úradného dokumentu) ?
(Pokiaľ je Konzument registrcvaný v zozname pa rtne rských
subjeKov modulu cUD' odpoveď na otázku je NA - CUD)

N/A

o-02 Ma Koncový konzument osobitnú požĺadavku na
sprĺstupnenie služby GetldentityService ?

Nie

o-03 BUde Konzument v rámci prechodu na Íunkcionalitu cUD
dočasne využĺvať funkcionalĺtu GUl-eDesku namiesto
integrácie ?

Nie

o{ll Bude Konzument v rámci prechodu na funkcionalitu CUD
registrovať vlastné (CUD) el. formuláre, alebo vyuŽije
predpripravené formuláre NAsEs - napr. úradný list

N/A
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ĺ.3.ĺ. Release plán - cuD - len typ oVM
využívajúci cuD

Konzument v tejto časti uvedie dátum a spÔsob vyuŽĺvania funkcĺonaliţ CUD v produkčnej
prevádzke KK.

ID Popls aktlvlty spôsob wulltla
{ţťs .lntegraěne} /
GUI.oDESK

Dátum
nasadenla /
tyużĺvanla

Fmstlrdle
Poskytovateľa

Rí Prechod a yyuŽĺvanie
funkcionality CUD v prcdukčnej
prevádzke.

PROD

Poznámka: Konzument v mene KK poŽiada v rámci prechodu do prevádzky o
,,sprĺstupnenie sluŽby centrálneho úradného doručovania" prostrednÍctvom ziadosti
uverenej na portáli slovenko.sk v sekcii ,,Gentrálne úradné doručovanie".

1.4. Služby Koncového Konzumenta - len ýp
OVM

Tabuľka popisuje zoznam aplikačných a koncových sluŽieb Koncového Konzumenta typu
oVM, zaregistrovaných v MetalS, ktoré vyuŽĺva balĺkové riešenie Konzumenta
(Dodávateľa). PosĘ1tnutie sluŽby podľa zoznamu niŽšie je priamo závislé na vyuŽitĺ
sluŽieb Poskytovateľa podľa kap. 1.2.

ID

ldentiflkátor
využĺvanej
aplikačnej

rs/

sluŽby

Popis vyuŽĺvanej aplikaěnej
/ls sluŽby

Povaha publikácie
sluŽby
Extemá / ÚPVs

Forma
prevedenia
integľácie

0ĺ as_60835 Publikovanie dokumentov
na Úradnej tabuli

Extemá WS

02 as 60836 Elektronické Podpĺsanie
dokumentu

Extemá WS

03 as_60837 Zabezpečenie prĺstupu k
elektron ickej schránke

Extemá WS

Poznámka: kap_. 1.4 je relevantná len pre subjeĘ (KK) typu oVM. Zároveň platĺ, Že
tabul'ka sa vypĺňa len v prĺpade, pokiaľ Konzúment neideńtifitoval sluŽby Koncového
konzumenta priamo v ĐlZ.

1.5. Predpokladaný dopad prevádzky lS
Koncového Konzumenta na ls Poskytovatel'a
- len typ OVM
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Koncový konzument v tejto sekclĺ uvedĺe odpovede na otäzky, ktoré sa ţkajú
potencionálneho dopadu vyuŽĺvania sluŽieb v zmysle kap. 1.2 na prevádzku ls
PosĘtovatelä.

lđ. otázI(a odpovgď

híí Predpokladaný počet doručovaných EÚD (rczhodnutĺ) N/A

t-12 Krátkodobý nárast v poäe odosielaných EÚD N/A

t-11 Počet oveľovanĺ stavu schránky na doručovanie
Poznámka: prc Konzumentov vytlžĺvajúcich Modul CUD
je odpoveď NA

N/A

2.Todpoved nosti a pod mien ky

2.1. Popis roIĺ a zodpovednosti
1. Konzument (Dodávateľ) odo dňa zriadenia/posĘfiovania sluŽieb v zmysle tohto

Dodatku k Đaz alebo v zmysle DlZ zodpovedâ za všetky činnosti, ktoré vykoná
v zmysle Plnomocenstva a nemöŽe sa tejto zodpovednosti zbaviť. Konzument
(Dodávateľ) berie na vedomie, Že PosĘfovateľ (NASES) negarantuje Konzumentovi
(Dodávateľovi) Žiadnu úroveň posĘ1tovaných sluŽieb - uvedené neplatĺ, ak Konzument
(Dodávateľ) má uzatvorenú s Poslq1tovateľom samostatnú dohodu upravujúcu
konanie v danej veci (SLA); o tejto skutoěnosti je Konzument (Dodávateľ) povinný
Koncového konzumenta i nformovať.

2. Konzument (Dodávateľ) si musÍ na vlastnej strane zabezpečĺť postupy, procesy
a technickú dokumentáciu vo trzťahu k nÍm pos$ovaným službám voöi Koncovému
konzumentovitak, Že budú dodrŽané všeĘ právne predpisy a normy, rzťahujÚce sa
na bezpečnosť informačných systémov a ochranu osobných údajov; v opaěnom
prĺpade znáša za porušenie uvedených právnych predpisov a noriem zodpovednosť
Konzument (Dodávateľ).

3. Koncový konzument vyjadruje podpisom Plnomocenstva, súhlas s tým, Že pokiaľ
Konzument disponuje privátnymi kľÚěmi autentifikačných certlfikátov Koncového
konzumenta, alebo identita Konzument zastupuje identitu Koncového konzumenta pre
prĺstup technickým alebo programovým prostriedkom s pouŽitĺm autentifikačného
certifikátu Konzumenta, tak Konzument zodpovedá za nĺm vykonanú manipuláciu
s obsahom elektronickej schránky Koncového konzumenta, s výnimkou prÍpadov, ak
v súlade s prÍslušnou právnou úpravou, zodpovedá za man|puláciu s
vlastnou elektronickou schránkou na UPVS priamo Koncový konzument. Koncový
konzument si bude uplatňovať zodpovednosť za škodu, ktorá mu uvedeným konanÍm
rznikne v rozsahu a za podmienok dohodnuých s Konzumentom.

4. Pokiaľ Konzument (Dodávateľ) spÔsobĺ škodu Koncovému konzumentovi v súlade
s konanĺm podľa Plnomocenstva resp' s vyuŽĺvanĺm produktu Koncovým
konzumentom alebo spôsobí škodu Koncovému konzumentovi konanĺm na základe
udeleného oprávnenia na prÍstup a disponovanie s elektronickou schránkou, Koncový
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konzument je povinný si túto škodu nárokovať len u Konzumentia (Dodávateľa).
PosĘ1tovateľ (NAsEs) nezodpovedá za škodu voči Konzumentovi (Dodávatelbvi) ani
voöi Koncovému konzumentovi v stjvĺslosti s činnosťami vykonávanými v súlade s
Plnomocenstvom a V sÚlade s udeleným oprávnenĺm na prĺstup a disponovanie
s elektronickou schránkou, pokiaľ ju preukázateľne nespôsobil Poskýovateľ (NASES).

5. Konzument (Dodávateľ) zodpovedá za škodu spÔsobenú Koncovému konzumentovi
v prĺpade, ak bude vykonávať ěinnosü nad rámec vystaveného Plnomocenstva a
podpĺsaného DlZ alebo V rozpore s udeleným Plnomocenstvom a podpĺsaného DlZ
(za predpokladu, Že mu takéto oprávnenie nevyplýva zo zmluvného Vzťahu
uzatvoreného s Koncovým konzumentom alebo nedôjde k dodatoěnému schváleniu
úkonov vykonaných nad rámec vystaveného Plnomocenstva).

6. V prípade, ak dÔjde k zániku P|nomocenstva, je Konzument (Dodávateľ) povinný o tom
Pos$ovatel'a (NAsEs) bezodkladne informovať prostrednĺctvom elektronickej
Žiadosti cez eDesk Konzumenta alebo pÍsomnou formou na adresu: Národná agentúra
pre sieťové aelektronické sluŽby, Tmavská cesta 100/II, Bratislava 821 01.
V opačnom prĺpade znága zodpovednosť Konzument (Dodávateľ) za škodu, ktorá
uvedeným konanÍm vznikla Koncovému konzumentovi a Posţtovateľovi (NASES).

7. Ak dÔjde k zániku Plnomocenstva, Konzument (Dodávateľ) je povlnný v lehote do 1

pracovného dňa odo dňa zániku Plnomocenstva zrušiť autentifikačný certifikát,
vytvorený na základe Plnomocenstva Koncového konzumenta, alebo na Žiadosť
Koncového konzumenta bezodkladne odorrzdať autentifikačný certifikát a privátny kľúč
autentifikačného certifikátu Koncovému konzumentovi s podmienkou následného
zničenia všetkých ich kópiĺ zo strany Konzumenta (Dodávateľa) za podmienok
dohodnutých s Koncoţm konzumentom. Ak dôjde k zániku Plnomocenstva,
Konzument (Dodávateľ) je povinný v lehote do 1 pracovného dňa odo dňa zániku
Plnomocenstva zaslať správcovl modulu elektronických schránok Žiadosť o zrušenie
oprávnenia na prĺstup a disponovanie s elektronickou schránkou Koncového
konzumenta, ak Konzument (Dodávateľ) takéto oprávnenie udelil na základe
Plnomocenstva.

8. Povinnosť podl'a odseku 6 a7 nie je Konzument (Dodávateľ) povinný splniť v prĺpade,
ak zánik Plnomocenstva alebo zrušenie autentiÍikačného certifikátu alebo oprávnenia
na prĺstup a disponovanie s elektronickou schránkou je zrejmé na základe vykonaného
úkonu (napr. podania Žiadosti) Koncového konzumenta prostrednĺctvom elektronickej
schránlqy na UPVS.

9- PosĘ1tovateľ (NAsEs) nenesie zodpovednoď za propagované aIebo poskytované
sluŽby zo strany Konzumentia (Dodávateľa) voči Koncovému konzumentovi.

10. Konzument (Dodávateľ) je povinný zrušiť autentifikačný certifikát Koncového
konzumenta v prĺpade, ak pre prĺstup k sluŽbám PosĘftovateľa (NASES) vytvoril
privátny kľúč autentifikačného certiÍikátu Koncového konzumenta azaěne pristupovať
k sluŽbám Poskytovateľa na zák|ade udeleného oprávnenia na prĺstup a disponovanie
s elektronickou schránkou Koncového konzumenta, alebo na Žiadosť Koncového
konzumenta bezodkladne odovzdať autentiÍikačný certifikát a privátny kľúč
autentifikačného ceńifikátu Koncovému konzumentovi s podmienkou následného
zničenia všetkých lch klpiÍ zo strany Konzumenta (Dodávatela) za podmienok
dohodnutých s Koncovým konzumentom.
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2.1.1. Roly
V rámci tohto Dodatku k DlZ sti identifikované nasledovné roly:

Flöla Dodávateľ

Kontaktná osoba/proJektový manažér Tomáš Uldrich, +420 603 5912M,
tomas. uldrich@i galileo.cz

Techn ický/konÍig uračný manaŽér Tomáš Uldrich' +420 603 591244,
tomas. uldrich@igali leo.cz

Konzument (Dodávateľ) je pre Koncového konzumenta jediným komunikaěným bodom
v rámci vyuŽĺvania Produktu Konzumenta, pokiaľ tento Dodatok k DlZ neurěuje inak.

Komunikácia Konzumenta (Dodávateľa) s PosĘ1tovateľom (NASES) v zmysle Dodatku k
Dlz a hromadnej registrácie je moŽná ţhradne prostrednÍďvom formulára na
nahlasovanie prob!émov a ĺncidentov: https:llh*lpdęşk"slo alebo
ak si PosĘ1tovateľ (NAsEs) s Konzumentom (Dodávateľom) neurčĺ iný spôsob
komunikácie napr. e-mail.
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2.2. Nevyhnutné podmienky

Nelyhnutnými podmienkamivyuŽĺvania sluŽieb PosĘfiovateľa Koncovým konzumentom
prostrednĺctvom balĺkového riešenia Konzumenta sú:

1. Konzument (Dodávatel') ani Koncový konzument nie sú oprávnenÍ meniť text tohto
Dodatku kDlZ.

2. originál Dodatku k DlZ spolu s úradne osvedčeným P|nomocenstvom, ktorého
neoddelitel'nou súěasťou sú práva a povinnosti uvedené v kapitole 1 a 2 tohto Dodatku
k Đaz, dodaný poštou, alebo osobne na adresu Poskytovateľa (NASES) - dodáva
Konzument (Dodávateľ) za Koncového konzumenta. Realizácia Žiadosti o registráciu
v zmysle Plnomocenstva bude zástupcami Poskýovateľa (NAsEs) lykonaná aŽ w
doručenĺ originálu Dodatku k DIZ spolu s Plnomocenstvom s Úradne osveděeným
podpisom osoby (prĺpadne kvalifikovaným elektronickým podpisom s kvalifikovanou
ěasovou pečiatkou) oprávnenej konať za Koncového konzumenta.

3. Ak je Koncov'ý konzument typu oVM, povinnou náleŽitosťou Dodatku k DlZ je
doplnenie informáciĺ v rámci kapitol 1.4, 1.5 a prĺpadne ą '| -3, pokiaľ vyuŽÍva sluŽbu
cuD.

4- Konzument (Dodávateľ) bude informovať Koncového konzumentia o
relevantných náleŽitostiach, prĺpadných rizikách - či uŽ technicko-formálnych alebo
právnych dôsledkoch - vyplývajúcich, alebo súvisiacich s posĘ1tovanĺm sluŽieb
produktu v zmysle uzatvorenej dohody o integračnom zámere a taktieŽ z platnej
Iegislatĺvy, ktorá sa wťahuje k poskýovanej funkcionalite daného produktu' napr'
k prĺstupu a disponovaniu s obsahom elektronickej schránţ eDesk. Na tento úěelje
Konzument (Dodávatel') povinný v rámci prezentácie svojho riešenia a poŽiadavky na
autorizáciu Plnomocenstva posĘ1tnÚť tento dokument (Dodatok k DIz) Koncovému
konzumentovi. Kapitoly 1. a2. tak pre Koncového konzumenta predstavujú
neoddeliteľnú sÚěasť autorizovaného Plnomocenstva.

5- PosĘ1tovateľ (NAsEs) si vyhradzuje právo na neakceptovanie tohto Dodatku DlZ
a Plnomocenstva v prĺpade, ak bude obsahovať údaje v rozpore s údajmi uvedenými
v DlZ Konzumenta, obchodnom registń alebo Živnostenskom registri, alebo nebúde
vedieť overiť údaje uvedené v Plnomocenstve. PosĘ1tovateľ (NAsEs) si vyhradzuje
právo na neakceptovanie Plnomocenstva, ak nebude obsahovať vyplnené všetky
povinné údaje.

Konzument (Dodávateľ) berie na vedomie, Žebezsplnenia všetkých vyššie uvedených
bodov nie je moŽné uvedenú sluŽbu resp. poŽiadavky v zmysle PrÍlohy č. 1 zńadĺť.
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László

(ďalej len,,splnomocnlteľ" alebo,,Koncový konzument")

týmto splnomocňu|em

Názov Dodávateľa/Konzumenta
Galileo Corporation s.r.o.

SÍdlo Dodávateľa/Konzumenta

ldentifi kačný údaj (lČo) Dodávateľa/Konzumenta

Voda 925 Čierna Voda

(ďalej len,,splnomocnenec" alebo,,Dodávateľ alebo,,Konzumenť)

na zastupovanie pri
- konzument si zo zaznomu koré Dlz ą

Názov Pol obchodné meno Fo-podnikateľa
Obec Rohovce

Adresa sÍdla Polmiesto podnikania Fo-podnikateľa (ulica, mesto, PSč)
Rohovce 164,93030

ldentifikačný údaj (lčo)
00305715

Meno a priezvisko štatutára Po*/Fo_podnikateľa

Rodné čÍslo štatutára Po*/Fo-podnikateľa alebo obdobné číslo
zahraničnej osobv

Dátum narodenia štatutára Po*/Fo-podnikateľa (deň, mesiac, rok)

P.č Akivita pľi; X=Áno

1 vytvorenĺ autentifikačného certifikátu Koncového konzumenta, jeho
zapĺsaní do registra autentifikačných certifikátov a pri jeho obnove

a

2 zmene nastavení, vytvorenĺ a zrušenĺ technického účtu Koncového
konzumenta

a

3 udelení oprávnení Konzumenta na prístup a disponovanie s elektronickou
schránkou Koncového konzumenta výlučne technickým alebo
programovým prostriedkom s použitĺm autentifikačného certifikátu
Konzumenta

x

4 vytvorenĺ a zaregistrovaní metaúdajov seruice pĺovidera Koncového
konzumenta

x

5 inacializácaa a registrácii autorizačného systémového certifikátu na
vytváranie elektronickej pečate pre Koncového konzumenta v module CEP
- Úpvs

x

6 komunikácii so zástupcami Úradu podpredsedu vlády SR pre investĺcie
a informatizáciu resp. NASES pri riešení ostatných technicko-formálnych
náležĺtostí pre zabezpečenie riadneho fungovania prevádzkovaného
integračného riešenia v prostredí Konzumenta

x

7 prístupe k elektronickej schránke Koncového konzumenta a disponovanĺ
s jej obsahom v rozsahu uvedenom v kap. 1 a 2 tohto Dodatku k Dlzł,r,

x
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I aktiváciĺ elektronickej schránky SplnomocniteÍa, prevádzkovanej na Ú PVs
na doručovanie od určeného termínu***, pokiaĺelektronická schránka už
nie je ahivovaná na doručovanie podľa zákona o e€overnmente

75.17.2021

9 vykonávaní resp. sprostredkovaní iných aktivít a relevantných funkcionalÍt
zodpovedajúcich tomuto Dodatku k DlZ'

x

r Podpisom tohto Plnomocenstva Splnomocniteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so znením dokumentu, označeným ako

Dodatok k dohode o integračnom zámeľe Konzumenta o využívaní služĺeb Úpvs . Koncovým konzumentom

prostredníctvom certifikovaného integračného riešenia (ďatej len ,,Dodatok kDIz"), ktorého neoddeliteľnou

súčasťou je toto Plnomocens:tvo, berie na vedomie rozsah práv a povinností zmluvných strán a súhlasí s ým, aby
sa vrovnakom rozsahu upľavovali práva apovinnosti vo vzťahu knemu. Vprípade, ak je potrebné uzatvońť

samostatnú dohodu, je tak oprávnený učiniť aj splnomocnenec a takéto jeho konanie nebude považovať za konanie,

ktoré by nebolo vykonané s odbornou starostlivosťou alebo za konanie uskutočnené v rozpoľe s S 22 ods' 2 zákona

č,' 40 /t964 občiansky zákonnÍk v znení neskorších pľedpisov.

o Súčasne Splnomocniteľ vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosü asúhlasí sým, že Splnomocnenec zodpovedá za

disponovanie s jeho elektronickou schránkou**, s výnimkou prÍpadov, ak v súlade s príslušnou právnou úpravou

zodpovedá za disponovanie selektronickou schránkou sám Splnomocnitel'. Splnomocniteľ si bude uplatlĺovať

zodpovednosť za škodu lrtorá mu uvedeným konaním vznikne v rozsahu a za podmienok dohodnuých so

Splnomocnencom.

r Podpisom tohto Plnomocenstva Splnomocniteľ rryhlasuje Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby, že

má so Splnomocnencom, ako komeľčným posĘtovateľom služieb, zmluvne upľavený vzťah, z ktorého lłyplýva aj

zodpovednostný vzťah (týkaj'lcĺ sa pľedovšetĘm prÍstupu k elektronickej schránke Koncového konzumenta

a disponovaním s ňou v zmysle kap. 1 a 2 Dodatku k DIz**), ktorý pokrýva právnu skutočnoď, že do elelctľonickej

schránĘ Splnomocniteľa bude prishrpovať Splnomocniteľ automatizovaným spôsobom s použitím technického

alebo programového prostriedku Splnomocnenca a s použitím autentifikačného certifikátu Splnomocnenca alebo

Splnomocniteľa.

Toto Plnomocenstvo so udeľuje no dobu neurčitú. Pre zónik ustąnovenĺo ś j3b zákona č'
abčiansky zókonnlk v platnom znenĺ. /
V Rohovciach, dňa 09.11.2021 t áltán László

Splnomocniteľ

Plnomocenstvo prŢaĺ za Spln isko a podpis)

ledlnečný ldentrlkátor mandátu a vzťahu k Plnomocenstvu Dodávateľa:

Poznómka: povinnou náležitosťou tohto Plnomocenstva je, aby bol podpis iplnomocnitelo úrodne osvedčený prĺp.
outorizovoný kvalífikovaným elektronlckým podpisom s kvolĺfĺkovanou časovou pečiatkou' V prĺpade úradného
osvedčenia podpĺsu majiteľa eleáronickej schrónky mimo územia Slovenskej republiky musĺ byť žiadosť doplnenó
o apostilu alebo superlegalizdciu s ýnimkou štdtov s ktorýmÍ mó Slovenskd republika uzatvorené medzinárodné zmluvy
o prúvnej pomocĺ,
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časť jedinečného identiflkátora v čostĺ "lCo-SUFF|Y predstavuje ldentiÍikačné čĺslo organÍzócĺe Koncového konzumenta
V prĺpode ak sa jedna o ţp subjektu oVM, ktoý mó wtvorenú organizačnú zložku v zmysle zákono č. 305/2073 Z. z. o e-
Governmente, tak obsahuje aj sulfix.
*- vždy sa vyžaduje u Po plnomocenstvo v zmysle spôsobu konanio Po podlo zápisu do obchodného registra alebo u Po
nezapisujúcĺch sd do obchodného regĺstra musĺ ĺsť o oprdvnenú osobu nd konanie za Po v zmysle prĺslušného próvneho
predpisu, no základe ktorého tóto Po vznikla, Napr' pri likvidátorovi, prokuristovĺ uviesť aj ich postovenie alebo nopr. pri
názve obchodného mena Po spolu s dodatkom označujúcim jeho súčasný právny stav, uvieďto najmä s dodatkom,,v
likvidácii",,ł konkurze" alebo,,v reštrukturalizácii".
Podpis Splnomocnenca nemusĺ bý úradne osvedčený' originól Plnomocenstvą je potrebné odoslať na adresu NASES
(BC omnipolis, Trnqvskú cesto 100fll,82101 BRATlsuvA),
**- dĺsponovanĺe s elekronickou schrónkou Koncového konzumenta je relevantné pre ĺntegračné produkţ
Konzumentov' ktoré majú prĺstup k privótnym kľúčom autentifikačných certifikátov Koncového konzumenta olebo pri
koých mú Konzument udelené opróvnenie na prĺstup a dĺsponovonie s elektronickou schrdnkou Koncového konzumenta
a komunikócią smerom k Poskytovateľovi je ĺnicĺalizovoná Konzumentom v prospech Koncového konzumentą' Pre
bąlĺkové ĺntegračné produky, ktoré nedisponujú privátnymi khlčmĺ autentifikočných certifikótov Koncových
konzumentov olebo pri ktorýdl Konzument nedisponuje udelenýmĺ opróvneniami na prtstup a dĺsponovonie
s elekronickou schrdnkou Koncového konzumenta, je táto aktivita irelevontnó,
***- uplotnia sa ustąnovenia zákono o e-Governmente; a teda nqjskôr tretĺ pracovný deň odo dňa doručenią žĺodosti
o dktivácĺu elektronickej schránlv tJPvs Úradu podpredsedu vtódy SR pre investĺcie a informotizóciu alebo iný neskoršĺ
dótum uvedený v žÍadosti.


