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Licenčná zmluva  
(Zmluva o informačnom systéme samosprávy a licenčná zmluva v súlade                    
so Zákonom č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy) 

 
”Mesto Čadca - CORA GEO, s.r.o.” č. 1/2011 

v zmysle Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 
 

I. ZMLUVNÉ STRANY 
 
I.1. Nadobúdateľ : Mesto Čadca  
Sídlo: Námestie slobody  
  022 01 Čadca   
Štatutárny orgán: Ing. Milan Gura - primátor mesta 
Zástupca vo veciach: zmluvných:   Ing. Anna Zbojanová  
  technických: Gustáv Hlaváč 
IČO: 00 313 971 
DIČ: 2020552974 

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s. - Čadca 
Číslo účtu: 0202719005/5600 
(ďalej v texte len  „nadobúdateľ“) 
 
I.2. Poskytovateľ : CORA GEO, s.r.o. 
 
Sídlo: Záborského 20/10089    
 036 01 Martin 
Prevádzka: Štefánikova 15 
 058 01 Poprad 
Štatutárny orgán: Ing. Jozef Habiňák – konateľ spoločnosti 
Zástupca vo veciach: zmluvných a technických: Ing. Peter Bachleda – account
 manažér 
IČO:  31 612 989 
IČ DPH: SK 2020433888 
DRČ:  2020433888 
 
 
 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.  2134/L 
(ďalej v texte len  „poskytovateľ“) 
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II. PREDMET  ZMLUVY 
Predmetom tejto zmluvy je udelenie dočasnej 8 mesačnej licencie na používanie 
modulov - riešenia pre podporu eGovernmentu - od poskytovateľa (ďalej v texte len              
„CG eGOV“) pre nadobúdateľa v nasledovnom členení: 
 

II.1 Poskytovateľ sa zaväzuje dodať nadobúdateľovi aplikačný softvér (ďalej v texte 
len „ASW“) a nadobúdateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi potrebnú súčinnosť 
a vytvoriť si technické prostriedky v súlade s touto zmluvou: 

Typ, označenie a názov modulu ASW Rozsah Cena za 8 
mesiacov 
bez DPH 

WEB 
Modul CG eGOV1 

eGovernment – 
všeobecná zóna multilicencia 0,00 € 

WEB 
Modul CG eGOV2 

eGovernment – 
privátna zóna 

multilicencia 0,00 € 

 
II.1.1. Rozsah ASW a popis činností modulov ASW je uvedený v Prílohe č. 1 „Opis 
činností modulov“ k tejto zmluve.  
II.1.2. Dodanie modulov ASW je prevedené inštaláciou vo forme aktualizácie ASW 
prostredníctvom vzdialenej správy. Dokumentácia k modulom vo forme príručky 
k ASW je k dispozícii v aplikácii CG HelpDesk.  
II.1.3. Licencie k ASW CG eGOV sú dodávané ako časovo obmedzené licencie               
na dobu 8 mesiacov od podpisu preberacieho protokolu nadobúdateľom. 
II.1.4. Dočasná licencia slúži pre skúšobnú prevádzku modulov CG eGOV, 
zhodnotenie funkčnosti a prínosov aplikácie. Po uplynutí  8 mesiacov od podpisu 
preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami je nadobúdateľ povinný umožniť 
poskytovateľovi odinštalovať WEB Moduly CG eGOV1 a CG eGOV2 zo všetkých 
serverov. Poskytovateľ na svoje náklady odinštaluje uvedené WEB Moduly a vytvorí 
archívnu zálohu pred odinštalovaním v štandardnom formáte po dohode 
s nadobúdateľom, ktorú mu pred odinštalovaním odovzdá.  
 

II.2 Podpora po dodaní ASW – Ročná podpora (RP): 
II.2.1. Poskytovateľ poskytuje počas trvania tejto zmluvy bezplatný UPDATE                         
na moduly ASW dodané na základe tejto zmluvy. Pod pojmom UPDATE sa pre účely 
tejto zmluvy myslí priebežné vykonávanie štandardných zmien ASW v reálnom 
rozsahu vyplývajúcich zo zmien všeobecne platnej legislatívy spracovávanej 
poskytovateľom k termínu nadobudnutia ich platnosti a udržiavanie funkčnosti ASW, 
ktorá bola dohodnutá v dokumentácii. UPDATE je poskytovaný vo forme nových verzií, 
alebo kumulatívnych zmien (ďalej v texte len „KZ“) a nadobúdateľovi  je dodaný                  
vo forme aktualizácie ASW prostredníctvom vzdialenej správy. 
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III. MIESTO, ČAS A SPÔSOB PLNENIA 
III.1 Miesto plnenia predmetu zmluvy podľa bodu II.1 tejto zmluvy je sídlo 
nadobúdateľa, pracovisko správcu informačného systému a sídlo a prevádzky 
poskytovateľa, čo závisí od povahy konkrétneho plnenia, pričom právo výberu miesta 
plnenia má poskytovateľ. 

. 
III.2 Poskytovateľ sa zaväzuje dodať nadobúdateľovi predmet zmluvy podľa bodu           
II.1 tejto zmluvy v čase do  31.12.2011, po preverení vytvorenia technických 
prostriedkov poskytovateľom v zmysle bodu II.1 tejto zmluvy a jeho vyjadrení, že sa 
na daných technických prostriedkoch môžu predmetné WEB Moduly prevádzkovať. 

 
III.3 Termín sa podľa bodu III.2 tejto zmluvy môže meniť na základe dohody 
zmluvných strán. Nadobúdateľ je povinný poskytovateľovi poskytnúť riadnu a včasnú 
súčinnosť nevyhnutnú pre dodanie predmetu zmluvy.  

 
III.4 Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy,  resp. čiastkových položiek predmetu 
zmluvy potvrdia zmluvné strany podpisom preberacieho a odovzdávacieho protokolu 
(ďalej v texte len „preberací protokol“). Preberací protokol bude podpísaný 
zástupcami vo veciach technických oboch zmluvných strán. 

 
 

IV. ODPLATA ZA LICENCIU 
IV.1 Poskytovateľ poskytuje nadobúdateľovi licenciu, ako i všetky ostatné plnenia,              
bezodplatne na základe tejto zmluvy počas 8 mesiacov od podpisu preberacieho 
protokolu podľa bodu III.4 tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. 
IV.2 V prípade, že nadobúdateľ bude používať ASW poskytovateľa v rozpore s touto 
zmluvou, alebo i po dobe podľa bodu IV.1 tejto zmluvy, mení sa táto licencia 
z bezodplatnej na odplatnú, pričom podmienky stanovenia odplaty sú uvedené 
v bode VI.2 tejto zmluvy, a to na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou dobou, 
ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho  po mesiaci, v ktorom bola 
výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

 
 

V. ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY 
V.1 Počas doby bezodplatného poskytnutia licencie, teda 8  mesiacov od podpisu 
preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami, poskytovateľ neručí                          
za akékoľvek vady.  

 
VI. NÁHRADA ŠKODY 

VI.1 Náhrada škody sa riadi ustanoveniami § 373 - § 386 Obchodného zákonníka. 
VI.2 V prípade, že po uplynutí 8 mesiacov od podpisu preberacieho protokolu                   
podľa bodu III.4 tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami nadobúdateľ neumožní 
poskytovateľovi odinštalovať WEB Moduly CG eGOV1 a CG eGOV2 zo všetkých 
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serverov, nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi alikvotnú odplatu                    
vo výške vyčíslenej poskytovateľom podľa počtu mesiacov za ďalšie používanie 
dodaného ASW podľa platného cenníka. V takom prípade sa nadobúdateľ zároveň 
zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi odplatu za poskytnutý UPDATE v štandardnej 
výške 19% z cenníkovej ceny modulov uvedených v bode II.1 tejto zmluvy za každý, 
čo i len začatý mesiac používania modulov. Týmto nezaniká poskytovateľovi 
povinnosť odinštalovania WEB modulov CG eGOV1 a CG eGOV2 zo všetkých 
serverov. 

 
 

VII. LICENČNÉ PODMIENKY  
VII.1 Licenčné podmienky: 
Poskytovateľ udeľuje nadobúdateľovi časovo obmedzený súhlas na použitie 
autorského diela – modulov ASW Informačného systému samosprávy, ktoré bude 
nadobúdateľovi odovzdané a nainštalované na základe tejto zmluvy, pričom táto 
licencia je obmedzená na dobu 8 mesiacov od podpisu preberacieho protokolu. 
VII.2 Predmet licenčnej zmluvy a licencie: 
Poskytovateľ je autorom aplikačného softvéru firmy CORA GEO. 
Predmetom licenčnej zmluvy je udelenie súhlasu poskytovateľa na použitie 
autorského diela (počítačových programov a databáz) nadobúdateľovi, a to                          
za podmienok uvedených v tejto zmluve.  
VII.3 Rozsah licencie a odmena poskytovateľa: 
Poskytovateľ na základe tejto zmluvy udeľuje nadobúdateľovi súhlas na použitie 
počítačových programov a databáz, ktoré sú definované v čl. II tejto zmluvy,                    
za podmienok uvedených v tejto zmluve. 
Licencia sa udeľuje ako licencia nevýhradná a časovo obmedzená, v rozsahu 
používania pre prevádzkové potreby nadobúdateľa, v súlade s účelom uvedeným 
v tejto zmluve. 
Poskytovateľ odopiera nadobúdateľovi touto zmluvou súhlas na udelenie sublicencie 
tretím osobám v zmysle ustanovenia § 44 ods. 1 Zákona č. 618/2003 Z. z.                           
o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) 
v znení neskorších predpisov. 
Poskytovateľ odopiera nadobúdateľovi touto zmluvou súhlas na postúpenie licencie 
udelenej touto zmluvou tretím osobám podľa ustanovenia § 44 ods. 2 Zákona                     
č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom 
(autorský zákon) v znení neskorších predpisov. 
Poskytovateľ prehlasuje, že je oprávnený nakladať s autorskými právami                           
k počítačovým programom a databázam podľa tejto zmluvy a zaväzuje sa 
nadobúdateľovi alebo tretím osobám nahradiť škodu, ktorá by im vznikla v prípade 
nepravdivosti tohto prehlásenia. 
VII.4 Nakladanie s duševným vlastníctvom poskytovateľa: 
Poskytovateľ nesúhlasí so zmenou počítačového programu a databázy definovaných 
v čl. II. tejto zmluvy do inej podoby, s ich prepracovaním, doplnením, resp. s ich 
čiastočným či úplným použitím v inom programe alebo databáze. 
Nadobúdateľ môže vytvoriť kópie ASW na archívne účely. Pri nakladaní s predmetom 
zmluvy je objednávateľ povinný postupovať v súlade so Zákonom č. 618/2003 Z.z.               
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o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) 
v znení neskorších predpisov. 
 
Nadobúdateľ nesmie: 
− odstrániť z programu žiadne informácie týkajúce sa identifikácie výrobku, 

obmedzenia vlastníckych práv alebo inej informácie, 
− používať LSW a ASW v obchodnej prevádzke alebo na počítačoch zdieľaných 

s tretími subjektami, požičiavať programy, 
− predávať, prenajímať, odstúpiť alebo iným spôsobom prevádzať programy                         

na tretiu stranu bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa, 
− zapríčiniť alebo dovoliť vykonanie technických zmien na LSW a ASW,                    

ich demontáž alebo dekompiláciu,  
− používať ASW po dohodnutej dobe. 

Nadobúdateľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať všetky zákonné predpisy a opatrenia, 
aby nedošlo k takému rozširovaniu LSW a ASW, ktoré by mohlo poškodiť autorské 
práva poskytovateľa alebo partnerských spoločností pri LSW. LSW a ASW bude 
používaný len na účel, ktorý bol dohodnutý v tejto zmluve. 

 
VIII. PRÁVA A POVINNOSTI NADOBÚDATEĽA 

VIII.1 Za technické zabezpečenie počítačovej siete a hardvérové vybavenie 
zodpovedá nadobúdateľ. Nadobúdateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi  
potrebnú súčinnosť na dodanie predmetu zmluvy, najmä zabezpečiť potrebné 
technické vybavenie pracovísk, na ktoré sa má predmet zmluvy inštalovať a udržať 
jeho stav v súlade s podmienkami podľa Prílohy č. 2  „Technická špecifikácia pre rok 
2011“.  
VIII.1.1. Nadobúdateľ si je vedomý, že pre správnu funkčnosť ASW je potrebné 
zabezpečiť technické vybavenie pracovísk, na ktorých bude prevádzkovaný 
informačný systém v súlade s odporúčaním podľa tejto zmluvy. 

VIII.2 Od podpisu preberacieho protokolu má nadobúdateľ právo používať časovo 
obmedzenú licenciu v súlade s touto zmluvou. 
VIII.3 Nadobúdateľ poskytne poskytovateľovi potrebnú dokumentáciu a informácie, 
nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.  
VIII.4 Nadobúdateľ sa zaväzuje oznámiť poskytovateľovi všetky zmeny, ktoré vznikli 
a majú vplyv na plnenie predmetu zmluvy. 
VIII.5 V prípade omeškania nadobúdateľa, pri poskytovaní spolupôsobenia                       
pre poskytovateľa, zaniká poskytovateľovi povinnosť odovzdať predmet zmluvy 
nadobúdateľovi v dohodnutom termíne podľa harmonogramu. V tomto prípade, 
poskytovateľ kapacitne preverí možnosti dodania predmetu zmluvy nadobúdateľovi a 
na základe kapacitného porovnania so stavom plnenia obdobných zákazok 
dodávaných a plnených pre iných zákazníkov, navrhne nadobúdateľovi najskorší 
možný nový termín pre odovzdanie. Zmluvné strany sa dohodnú dodatkom k tejto 
zmluve o novom termíne odovzdania predmetu zmluvy nadobúdateľovi.  
VIII.6 Nadobúdateľ súhlasí s uverejnením základných informácií o jeho organizácii 
v súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy za účelom referencie poskytovateľa.                           
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Za základné informácie sa považujú informácie o mene a sídle, moduloch ASW, 
ktoré používa a o počte používateľov. 
 

IX. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA 
IX.1 Poskytovateľ dodá  ASW v členení podľa čl. II. tejto zmluvy. 
IX.2 Poskytovateľ môže realizovať v ASW zmeny, ktoré zvyšujú aktuálne dosiahnutú 
úroveň a možnosti použitia ASW a zmeny v dôsledku vývoja operačných systémov, 
programovacích prostriedkov a technických zariadení. Poskytovateľ zaručuje 
kompatibilitu staršej verzie s verziou novou aj v prípade vývoja nových modulov.  
IX.3 Zamestnanci poskytovateľa sú povinní rešpektovať pri realizácii predmetu 
zmluvy všeobecne záväzné predpisy a vnútorné predpisy nadobúdateľa, ktoré 
poskytol poskytovateľovi. 

 
X. SPOLOČNÉ PRÁVA A POVINNOSTI 

X.1 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o informáciách, o ktorých sa 
dozvedeli pri realizácii predmetu zmluvy. Informácie spojené s predmetom zmluvy, 
bližšie špecifikované v Prílohe č.1 „Opis činností modulov“ nesmú byť použité na iné 
účely ako je definované v tejto zmluve a nesmú byť poskytnuté tretej osobe, a to ani 
po skončení právneho vzťahu založeného touto zmluvou. Zmluvné strany sú si 
zároveň vedomé právnych následkov porušenia tejto povinnosti. Tým nie sú dotknuté 
ustanovenia Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 
neskorších predpisov. 
X.2 Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť maximálne úsilie pre dodržanie plnenia 
predmetu zmluvy v dohodnutom rozsahu a termíne. 
X.3 Zmluvné strany do 10 pracovných dní od podpisu zmluvy oboma zmluvnými 
stranami špecifikujú osoby oprávnené rokovať so zástupcami druhej zmluvnej strany 
a oboznámia ich s príslušnými ustanoveniami tejto zmluvy.  
X.3.1. Za nadobúdateľa sú tieto osoby oprávnené využívať nástroje                               
pre používateľskú  podporu prostredníctvom  CG HelpDesk a CG HotLine v zmysle 
platnej servisnej zmluvy, a súčasne sú oprávnené vznášať pripomienky                              
k aplikáciám.  

X.3.1.a. Za poskytovateľa sú tieto osoby zodpovedné za funkčnosť príslušných 
modulov, a komunikáciu s nadobúdateľom pri riešení vznesených pripomienok. 

X.3.2. Zoznam zodpovedných osôb za obe zmluvné strany bude vedený písomne. 
Každá ďalšia zmena zodpovedných osôb – odborných garantov sa oznámi druhej 
zmluvnej strane vo forme listu, ktorý jej bude zaslaný do 10 pracovných dní odo dňa 
vykonania zmeny a bude podpísaný oprávnenou osobou podľa čl. I. tejto zmluvy. 

 
XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

XI.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom podpisu preberacieho protokolu podľa bodu III.4 tejto zmluvy. 
XI.2 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných 
dodatkov v zmysle platnej legislatívy. Dodatky k zmluve budú platné, ak budú riadne 
potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.  
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XI.3 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa primerane 
riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a Zákona č. 618/2003 Z. z.                           
o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). 
XI.4 Táto zmluva zaniká: 

XI.4.1. dohodou zmluvných strán alebo 
XI.4.2. uplynutím doby 8 mesiacov od odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy 
nadobúdateľom alebo 
XI.4.3. odstúpením od zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez uvedenia dôvodu. 

XI.4.3.a. Za zásadné porušenie tejto zmluvy sa považuje porušenie článkov 
týkajúcich sa predmetu plnenia a autorských práv 

XI.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Prílohy č. 1 a č. 2. 
XI.6 Táto zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) exemplároch, z ktorých 2 (dva) obdrží 
nadobúdateľ a 2 (dva) poskytovateľ . 

 
 
 

V Čadci, dňa 14. 12. 2011   V Čadci, dňa 14. 12. 2011 
 
 
 
 
 
 
  Ing. Milan Gura Ing. Jozef Habiňák 
   primátor mesta    konateľ spoločnosti  
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Príloha č. 1 
k Licenčnej zmluve ”Mesto Čadca - CORA GEO s.r.o.” 1/2011 

v zmysle zákona 513/91 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
 

Opis činností modulov 
CG eGOV 
 
Stručná charakteristika:  
Portál CG eGOV slúži na komunikáciu KLIENT-MESTO, pričom využíva priamo 
informácie z informačného systému samosprávy CG ISS a ukladá doň údaje zadané 
klientom. Klient mesta aj samospráva získa aktuálnu informáciu vždy v aktuálnom 
čase. 
 
CG eGOV 1 – VEREJNÉ INFORMÁCIE 
 
- umožňuje publikáciu verejných informácií získaných priamo z CG ISS ( mestský 
systém – Informačný systém samosprávy), 
- pozostáva z dvoch vrstiev: 

- vnútorná časť - príprava údajov z CG ISS pre systém CG eGOV ( 
replikačný mechanizmus) 
- vonkajšia časť - publikáciu údajov v internetovom prostredí 

- verejná sekcia je prístupná pre všetkých klientov úradu, obsahuje informácie týkajúce 
sa mesta v štruktúre: 
 
Administratívne členenie 

- administratívne členenie podľa mestských častí 
- ulice v meste 

Obyvateľstvo 
- Prírastky a úbytky obyvateľstva za jednotlivé roky 
- Počet obyvateľov podľa ulíc 
- Počet obyvateľov podľa veku 

Samospráva 
- Zoznam členov orgánov mesta 

Zasadnutia orgánov mesta 
- Zasadnutia orgánov mesta 

Uznesenia a VZN 
- Uznesenia a VZN 

Prevádzky a podnikatelia 
- Zoznam prevádzok v meste 
- Jednoduché vyhľadávanie 

Rozpočet 
- Rozdiel príjmov a výdavkov rozpočtu 
- Príjmy rozpočtu 
- Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch) 
- Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený 
rozpočet) 
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- Plnenie príjmov - členenie podľa kategórií 
- Plnenie príjmov - členenie podľa položiek 
 
Výdavky rozpočtu 
- Prehľad výdavkov rozpočtu (graf - Podiel na celkových výdavkoch) 
- Plnenie výdavkov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený 
rozpočet) 
- Plnenie výdavkov - členenie podľa kategórií 
- Plnenie výdavkov - členenie podľa položiek 

 
Podmienky pre nasadenie: 

1. používanie modulov CG ISS, ktoré obsahujú údaje pre publikáciu 
2. technické zabezpečenie – chránený prístup k údajom 

 
Súvisiace služby: 

1. spracovanie aplikácie vo farbách mesta – aplikácia štýlov 
2. zapracovanie aplikácie na stránku mesta po dohode so správcom stránky 

 
Formuláre a členenie stránky je pevné. Úprava a zmeny sú možné len na základe 
analýzy a následnej úpravy na základe požiadavky zákazníka. 
 
CG eGOV 2 – PRIVÁTNE INFORMÁCIE 
- umožňuje publikáciu súkromných informácií získaných priamo z CG ISS, jedná sa 
o informácie, ktoré sa priamo vzťahujú ku klientovi mesta 
- pozostáva z dvoch vrstiev: 

• vnútorná časť - príprava údajov z CG ISS pre systém CG eGOV 
• vonkajšia časť - publikáciu údajov v internetovom prostredí 

- privátna sekcia je prístupná pre klienta úradu, ktorý má k dispozícii prihlasovacie 
meno a heslo. Privátne informácie sú rozdelené do oblastí nasledovne: 

• Rezervácia klientov 
• Základné údaje 

- Osoba 
- Adresy 
- Kontakty 
- Vzťahy (rodinné) 
-  Účty 

• Domy a byty 
- Vzťah ku stavbám 
- Vzťah k bytom 

• Stavebné činnosti 
- Vzťah k stavebným objektom 
- Vzťah k zvláštnemu užívaniu komunikácie (ZUK) 

• Dane 
- Aktuálne zdaňovacie obdobie 
- Staršie zdaňovacie obdobia 
- Daňové objekty 
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- Daňové objekty - stavby 
- Daňové objekty - byty 
- Daňové objekty - pozemky 
- Saldo na dani - aktuálne zdaňovacie obdobie 
- Pohyby na dani 
- Celkové saldo osoby 

• Poplatky 
- Poplatníci 
- Poplatky 
- Poplatky za komunálny odpad 
- Poplatky za psa 
- Poplatky ostatné 
- Saldo za miestne dane 

• Písomnosti 
- Doručená pošta 
- Odoslaná pošta 

 
• Ekonomika 

- Dodávateľské faktúry 
- Odberateľské faktúry 
-  Objednávky 

• Zmluvy 
- Zoznam zmlúv 
- Zoznam naviazaného majetku k osobe 
- Saldo pohybov za zmluvu 

 
Podmienky pre nasadenie: 

1. používanie modulov CG ISS, ktoré obsahujú údaje pre publikáciu 
2. technické zabezpečenie – chránený prístup k údajom 
3. nasadenie CG eGOV 1 

 
Súvisiace služby: 

1. spracovanie aplikácie vo farbách mesta 
2. zapracovanie aplikácie na stránku mesta po dohode so správcom stránky 

 
Formuláre a členenie stránky je pevné. Úprava a zmeny sú možné len na základe 
analýzy a následnej úpravy na základe požiadavky zákazníka. 
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Príloha č. 2 
k Licenčnej zmluve Mesto Čadca - CORA GEO s.r.o.” 1/2011 

v zmysle zákona 513/91 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

 
Technická špecifikácia  pre rok 2011 

 
Počítačová sieť 

• priepustnosť min 100 Mbit/s, server pripojiť na 1Gbit/s 
• sieťový protokol TCP/IP 

 
Odporúčaný Server 

• procesor (Intel (x86), AMD64, Intel EM64T) konštruovaný pre servery s 
frekvenciou 3 GHz a vyššou (u nových viacjadrových CPU 2 GHz a viac) a s L2 
Cache 2 MB,  

• RAM DDR ECC,  
256MB + jednotlivé služby: 256 MB + 5MB na každého klienta pre služby 
súborového servera projektových súborov ASW,  
512 MB + 10MB na každého klienta pre databázu Oracle  
Spolu 2GB a viac v závislosti na architektúre prostredia, pre 32-bitové 
prostredie max. 3-4GB RAM, pre 64-bitové prostredie je možné použiť aj viac 
ako 4GB RAM, ktoré budú využiteľné, 

• Pre uloženie databázy (DB) Oracle a ASW disky SCSI (SAS) s celkovou 
kapacitou min. 140 GB, 10000/15000 ot. (v konfigurácii RAID1, RAID5), 

• Radič diskového poľa, s min. 64 MB cache, 
• záložný zdroj elektrickej energie UPS online s dostatočným výkonom, 
• Ethernet 1 Gb/s, 
• CD ROM, resp. DVD ROM, 
• Periférne zariadenia – klávesnica, myš, monitor, 
• Zálohovacie zariadenie – pásková mechanika LTO3 alebo externý disk. 

 
Odporúčaný klientský HW 
• počítač PC: procesor Pentium 733 MHz a viac,  
• 512 MB operačná pamäť RAM, 
• 20 GB pevný disk (bez archívnych dát), 
• Ethernet (100 Mb/s) 

 
Disková kapacita 

• na serveri: Oracle SW, ASW (CG ISS, CG Portal, CG GISAM) – 5GB 
• klient Oracle, Runtime – 500MB 
• DB: štartovacia bez používateľských údajov cca 1GB, štandardná veľkosť pri 

naplnení všetkých modulov pri veľkosti DB u mesta s 20 tisíc obyvateľmi  
cca 4-5 GB, pri prechode na EURO nárast cca o 30% kapacity, pri prechode na 
archívny režim cca 3-násobok veľkosti DB. 
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SW špecifikácia 
 

Server 
• Windows Server 2003 SP2 x86(32bit) a x64(64-bit AMD64/EM64T), všetky 

edície 
• Oracle 10gR2 (10.2.0.4, alebo 10.2.0.3 patch7) 
• IIS 6.0 s podporou ASP.NET 
• Oracle Map Viewer 10gR3 (10.1.3) pre publikáciu mapových údajov 
• Java SDK 1.5 a vyššia - podpora pre Oracle MapViewer 
• Internet Explorer 6.0 a vyšší. 

 
 

Klient 
• Windows XP Professional SP2 
• Oracle klient 10gR2 (10.2.0.4, alebo 10.2.0.3 patch 7, alebo 10.1.0.2) 
• Internet Explorer 6.0 a vyšší 
• Runtime VFP9 SP2. 

 
 
Minimálna HW špecifikácia CG eGOV 
 
Odporúčaný Server 

• procesor min. Intel CORE2Duo konštruovaný pre servery s frekvenciou 2 GHz 
a vyššou 

• RAM DDR ECC, min. 2GB (odporúča sa 4 GB) 
• HDD 2x 146 GB SAS s Hardware RAID radičom  
• záložný zdroj elektrickej energie UPS online s dostatočným výkonom, 
• 2x  Ethernet 100 Mb/s, 
• CD ROM, resp. DVD ROM, 
• Periférne zariadenia – klávesnica, myš, monitor, 

 
SW špecifikácia 

 
Server 

• Windows Server 2003 (WEB Edition) 
• Oracle 10g Express Edition 
• IIS 6.0 s podporou ASP.NET 
• NET Framework 2.0, 3,5 
• Oracle Map Viewer 10gR3 (10.1.3) pre publikáciu mapových údajov 
• Java SDK 1.5 a vyššia - podpora pre Oracle MapViewer 
• Internet Explorer 6.0 a vyšší. 
• 602XML Form Server 
 
 

 


