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DOHODA
o poskytnutí súöinnosti pri monitorovaní vereiného poriadku

ó.9l20I3tIT
1.Mestská öast'Bratislava _ Raöa

Zastupená:

Mgr. Petrom Pilinskym _ starostom

Sídlo:

Kubaöova

2l, 83l

06 Bratislava 35

Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava

Öíslo úÖtu:

:
DIÖ:
tÖo

-

RuZinov, expozitúra Raöa

42t-O32lO2OO
3O4 55'7

2O2O8792I2

(d'alej len ,,mestská öast"')
a

2.Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zasttryené:

Doc. RNDr. Milanom Ftáönikom, CSc. - primátorom

Sídlo:

Primaciálne námestie I, BI4 99 Bratislava

Bankové spojenie: Öeskoslovenská obchodná banka, a.s.

Öíslo úötu:

25B28293l75Oa

tÖo:

00603481

DIÖ:

2020466954

(d'alej len,,hlavné mesto")

podloa $ 51 zákona é. 4011964 Zb. oböianskeho zákonníka v znení neskor5ích predpisov
uzatvárajú túto Dohodu (d'alej len ,,dohoda"):

Clánok I.
Predmet a úöel dohody
öast' je vlastníkom ka'merového systému, ktor'j, je nain5talovalty naiuemí mestskej öasti
Bratislava - Raóa apozostáva z 10 kamier, ktoré sú prostredníctvom intetnetu prepojené
s kamerovym Setvefom umoZöujúcim on-line prezeranie inStalovan;fch kamier ako aj moZnost'

1.l Mestská

pr ezet ania

vytvorenych záznamov.

l.2 Predmetom tejto dohody je posky'tnutie súÖinnosti pri rnonitorovaní verejného poriadku

s

lyuZitím

technickych zartaderri podrobne Specifikovanych vprílohe Ö. 1 tejto dohody' ktoré sú umiestnené
v priestoroch uröenych pre pracovnú öinnost' okrskovej stanice Mestskej polície hlar,ného mesta
SR Bratislavy - Nové Mesto (d'alej len ,,mestská polícia") nachádzajucich sa na Hálkovej ulici 11
v Bratislave (3. poschodíe) a len na poZiadanie orgánov öinn1ich v priestupkovom alebo trestnom
konaní vykonat' prehl'adávanie a poskytovanie Zaznamenanych údajov kamerovyrn systémom.
Monitorovacie zariadenie je pripojené kjednotiivych kamerám prostredníctvom internetového
pripojenia zriadeného a prevádzkovaného mestskou öastou.

i.3 Úöelo- tejto dohody je zabezpeö,enie zvlSenej ochrany verejného poriadku' bezpeönosti a ochrany
zdravia fyzickych osÓb a majetku mestskej öasti, fyzickych osöb a právnickych osób pósobiacich
v mestskej öasti Bratislava - Raöa v záujme predchádzania a odhal'ovania kriminalíty' resp. inej
protispoloöenskej

öinnosti.

1.4 Mestská öast'poskytne technické zariad,enia uvedené v prílohe ö. 1 tejto dohody na monitorovanie
verej ného poriadku bezodplatne.

Ölánok II.

Zívilzky strán dohody
2.1 Mestská
a)

öast'sa zavázuje:

odovzdat protokolom technické za1radenia a prístupové práva mestskej polícii v stave
spösobilom na dohodnuté uiivanie podl'a predmetu tejto dohody. Funkönost' prevzatého
technického zaiadenia a odovzdaníe prístupovj'ch práv potvrdia odovzdávajúci a preberajúci
v protokole,

b)

na vlastné náklady zaSkolit' prísluSníka mestskej polície v rozsahu ovládania prevzatého
technického zaiadenia,

c)

zabezpeóif potrebné opra\y aildrÍbu technického zariadenia ako aj náklady spojené s úhradou
opráv kamerového systému a tieZ súvisiace s jeho inováciou, upgrade softvéru a d'alSí .jeho
rozvoj podl'a r,1lvoja bezpeönostnej situácie pri ochrane verejného poriadku v mestskej öasti,

d)

splnit', dodriiavaf
é,. 12212013

a

uplatilovat' v súvislosti s prevádzkou kamerového systému zákot

Z.z. o ochrane osobnych údajov a o Zmene a doplnení niektoqfch zákonov (d'alej

len ,,zákon ó,. 122/2013 Z.z."),
e)

spracovat' vSetky potrebné dokumentácie ku kamerovému systému vyZadované zákonom ö.
12212013 Z.z.

2.2

H|avné mesto sazavázu1e:

a)

zmenit heslá k prístupoqym právam oznátnené mestskou öast'ou najneskör do 24 hodín po dni
jeho odovzdania. Zmenou hesiel k prístupovym právam mestská öast' stráca moZnost'prístupu
k akejkollek öasti kamerového systému - s qinimkou umoZnenia prístupu ku kamerovému

systému v prípade servisného zásahu v rámci opravy alebo udrÍby dotknutej öasti

kamerového systému,

b)

udrÍiavat protokolom preuzaté technické zariadenia mestskou políciou v prevádzky schopnom
stave v súlade so servisnymi podmienkami,

c)

zabezpeö,it prístup ku zaznamenanym údajom kamerového systému poverenej osobe hlavného
mesta,

d)

zodpovedat' za Skodu spösobenú na technickom zariadení prevzatom mestskou políciou
protokolom len po hodnovernom preukázaní, Ze Skoda bola zavinená hlavnym mestom,

e)

prevzaté technické zariadenia chránit'pred poSkodenim, zniöením, zneu"zitírn alebo stratou len
ak nebude prenechané tretej osobe - napríklad servisnému techlikovi,

pouLívat' internetové pripojenie v kamerovom serveri v5ihradne na úöely monitorovania;
nepouZívat'ho na prezeranie web stránok, emailovú komunikáciu a st'ahovanie súborov,
s) bez zbytoóného odkladu oznámit'mestskej öasti e-mailom na: ksystem@raca.sk zistené vady,
nedostatky, qipadky öi akékol'vek preruíerria funkónosti teclrnického zariadenia, a s tym
súvisiacu potrebu opráv a potrebu servisnych zásahov na kamerovom systéme' ktoré má
mestská óast' (aj prostredníctvom tretej osoby) zabezpeóit, inak hlavné mesto zodpovedá za
5kodu, ktorá nesplnením tejto povirrnosti vznikla,
h)

V

prípade potreby opravy resp. űdrLby technického zariadenía, vrátane softvérového
vybavenia, lykonávan;fch mestskou öast'ou alebo prostredníctvom poverenej tretej osoby
(servisného technika) zabezpeö,it sprístupnenie opravovanej, alebo udrZiavane_j öasti
tecimi c kéiro zanadenia,

i)

po ukonöení oprar.y alebo údrZby öasti technického zariadenia bezodkladne zmenit prístupové
heslo ku opravovanej alebo udrZiavanej súóasti kamerového systému,

i)

oznámit mestskej óasti meno a priezvisko oprávrreného Zamestnanca hlar,ného mesta podávat'
oznámenia podl'a písmena g) tohto ölánku,

k) vrátit'mestskej öasti technické zariadenie a súvisiace oprár'nenía po:

1.

2.
3.
4.

dohode oboch strán,
uplynutí dohodnutej doby trvania tejto dohody,
uplynutí wjpovednej doby na záldade písomnej vjpovede,
okamZitom odstúpení od tejto dohody z dövodov uvedenych v tejto dohode.

Clánok III.
Spracúvanie osobnfch údajov

3.I

Mestská öast' poveruje hlavné mesto na základe tejto dohody spracúvat' osobné údaje dotknudch
fyzlckych osib, ktoré boli zaznamenané kamerovym systémom v priestoroch prístupnych
verejnosti, oznaÖenfch podl'a $ l5 ods. 7 zákona (,. 12zl2aB Z.z. (tdrej len,,okruh dotknu{ich
osób") qihradne za úöelom ochrany verejného poriadku, bezpeönosti a ochrany zdravia a majetku
fyzickych a prár.nickych osib pösobiacich v mestskej öasti Bratislava - Raöa ako döleZitej úlohy
r,ykonávanej vo verejnom záqme s prihliadnutím na $ 10 ods. 3 písm. f) zákona ö' 122l2aB Z.z.
- v záujme predchádzania a odhal'ovania kriminality, resp. inej protispoloöenskej öinnosti.

3.2. Hlavné mesto spracúva osobné údaje prostredníctvom mestskej polície.

sprihliadnutímna$6ods'2písm.d) a$ 10ods.4zákona(,.12212013
Z.z. sptacívat alryuíívatosobné údaje okruhu dotknut_ich osöb v rozsahu a spösobom,
zodpovedajúcim vlluöne úöelu spracovania osobnych údajov stanoveného vbode 3.1 tohto
ölánku, pre ktoryi boli osobné űdaje zaznamenané a zhromaidené. Na in;i úöel spracovat'

3.3. Hlavnémesto sazavázuje

alryuLivat osobné údaje okruhu dotknutych osöb je neprípustné

3.4. Pri spracúvaníosobnych údajov okruhu dotknutych osöb na úöel podl'a bodu 3.1 tohto ölánku sú
povolené tieto operácie: získavanie, zaznamenávanie, zhromaZd'ovanie, prehlíadanie,

vyhl'adávanie. prezeranie a zoskupovanie videozáznamov, archivovanievideozáznamov

odo dila zaznamenania videozáznamov.

poskytovani

v priestupkovom a trestnom konaní a likvidácia.

e

do 15 dní
videozáznamov otgánom Öinnym

CIánok IV.
osobitné ustanovenia

4.I
4.2

Strany dohody uzatváraju túto dohodu do 3I.12.2019.

o odovzdanilprevzati zaríadenta a prístupovych práv bude stranami dohody podpísanf

odovzdávajúci a preberací protokol zodpovednymi zamestnancami, ktory bude prílohou Ö. 2
tejto dohody.

4.3

Trvanie tejto dohody moZno ukonöit':

a)
b)
c)
d)

4.4

vzájomnou dohodou jej strán,
upl1,rrutím doby

jej lzavretia,

vypoved'ou,

okamZidm odstúpením ktoroukol'vek stranou dohody.

Vjpovedná lehota je jeden mesiac a zaéne plynút' prqym diom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po doruöení vypovede druhej zmluvnej strane. Vypoved' musí byt' doruöená
druhej zmlu.rnej strane v písomnej podobe.

4.5

Ktorákollek strana tejto dohody

a) je uíivanézariadenie

b)

republike,

mÖZe okamZite odstúpit' od nej ak:

V rozpoÍe s touto dohodou a/alebo platn;imi zákonmi v Slovenskej

zariadením disponuje tretia osoba okrem uröeného Zamestnanca hlavného mesta oprávneného obsluhovat zariadenie prevzaté protokolom alalebo uröeného servisného
technika oprálmeného r,ykonat' servisny zásah.

4.6

odstúpením od tejto dohody nezan1ká právo ani povinnost'uro.mania závázkov qpljwajúcich
ztejto dohody ku dfiu jej ukonöenia.

4.1

V prípade odstúpenia od dohody podl'a bodu 4.5 tohto ölánku dohoda zanikne dilom doruöenia
oznámenia o odstúpení druhej Strane tejto dohody.

4.8 V

prípade skonöenia dohody hlavné mesto odovzdá v lehote 3 dní od skonöenia dohody
mestskej óasti zariadenie a prístupové práva v stave ich opotrebenia uZívaním, ak sa strany
dohody nedohodnú inak.

Clánok V.

Záx ereí'néustanovenia
5.1

Táto dohoda vrátane príloh 1 a 2 nadobúda platnost' díom jej podpisu obidvomi stranami
a úóinnost' díom podpisu stranamí dohody Protokolu o odovzdani aprevzati zaiadenia
a prístupov-ich práv.

5.2

Neoddelitel'nou st]löast'ou tejto dohody sú prílohy:

a)

identifikácia zaiadenia spolu s ocehením (príloha ö. i),

b)

protokoi o odovzdaní a prevzati zaiadenia a prístupovfch práv vrátane hesiel k
prístupom (príloha ö. 2)'

5.3

Ustanovenia tejto dohody je moZné menit' len po vzájomnej dohode zmluvnych strán formou
písomnéhododatku.

5.4

Táto dohoda je vyhotovená v 4 rorrnopisoch s dvomi prílohami s platnost'ou originálu, po 2
lyhotoveniach pre strany dohody.

5.5

Strany dohody bez zbyoóného odkladu oznámia druhej strane akékol'vek Zmeny v údajoch
uvedenych v tejto dohode, najmá náwh zmeny kamerového systému * roz5írenie a/a\ebo
zniLenie poötu kamier' Zmenu softvéru, Zmenu zodpovednych osöb zahlavné mesto a mestskú
öast'a/alebo Zmenu servisného technika oprávneného vykonat'servisny zásah.

5.6.

Strany tejto dohody prehlasujú, Ze si dohodu v zneni príloh predjej podpisom preöítali, Lebola
uzatvorená po vzájomnom prerokovaní podl'a ich slobodnej vóle, uröite, váLne, nie v tiesni
a ant za nápadne nevjlhodnj'ch podmienok.
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Doc. RNDr. Milan
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PrÍloha ö. 1
k dohode é.9l2013lIT

Identifikácia zariadení

Tower prevedenie streamovacieho servera

DELL'

T_1ó50

1473,60 €

- Procesor Intel Core i7-3770 3.40 GH7.
-

Památ'8GB RAM DDR3 1600 MHz

- Pevn;f disk Seagate
- operaöny

2TB 3,5* SATA (7200 Rpm)

systém Windows 7 Professional

oEM (64-bitováverzía)

Sériovéöíslo: 3Z4Q5Y1

Záznamovy softér server/klient Vivotek ST7501 pre 32IP kamier Vivotek
nainötalovany

0€

na kamerovy server

2x24" monitorASUS VE278 H

388'96 €

Sériovéöísla: C9LMTF073505. C9LMTF073529

Záloíny zdroj APC Smart-tIPS 3000VA
Sériovéöíslo: JS093 00091 82

I

159,12 €

Príloha ö.2
k dohode é.9l20l3/IT

PROTOKOL
o odovzdaní a prevzatí v üom uvedeni,ch zariadení a prístupovych

práv vrátane hesiel

k prÍstupom

Tower prevedenie
streamovacieho servera

nET T 'l-L'tVJV)
1Á<n
ULLL,

yTVVVOVI

Intel Core 17-3770 3,40

v priestoroch uróenych pre pracovnú öinnost' okrskovej stanice Mestskej
polície hlavného mesta SR Bratislai,y - Nové Mesto nachádzajucich sa na
l'1v^,,^; '.l
If
El?Ó+i.lÓt/Á
Iacr\vvvJ
ur. 11
ra .'Y llqlrrro!Ú

/2 ^^.^L^,{;^\
\J. Pu-viiUuicl

GHZ, památ 8GB RAM
DDR3 1600 MHz, pevny
disk Seagate2TB3,5"
SATA(7200 Rpm),
operaön;f systém

Windows 7 Professional
oEM (64-bitováverzia)
Sériovéöíslo: 3Z4Q5Y1
Zénnamovy softér
serveriklient Vivotek
ST7501 pre 32IP kamier

nain5talovan! na kamerovy server

Vivotek
24" monitor

ASUS

VE278H - 2 ks
Sériovéöísla:

v priestoroch uröenych pre pracovnú öinnost' okrskovej stanice Mestskej
polície hlavného mesta SR Bratislavy - Nové Mesto nachádzajucich sa na
Hálkovej ul. 11 v Bratislave (3. poschodie)

CgLMTFO735O5,
C9LMTFO73529
ZáloLny zdroj APC
Smart-UPS 3000VA
SériovéÖís1o:
JS0930009782

v priestoroch urÖenych pre pracovnú öinnost' okrskovej stanice Mestskej
polície hlavného mesta SR Bratislar,y _ Nové Mesto nachádzajucich sa na
Hálkovej ul. l1 v Bratislave (3. poschodie)

PrÍstupovépráva ku kamerovému systému:

a) Heslo administrátora do operaöného systému Windows 7 v kamerovom serveri

IJüívatel': a'k**n

Heslo:

***r<**r<*r<*

b) Správcovské heslo kzáznamovému softvéru Vivotek (aplikácia Playback * Live klient)

Uúívatel'z ax**n

c) Správcovské heslo k

Uiívatel': r*tt

lleslo:

**r<****rF**

10 ks kamier /heslo je pre kaádú kameru rovnaké/

HeSIO:

*****'&t<*{<{<

Hlavné mesto potvrdzuje, 2e do 24 hodín od prevzatíaprístupovych hesiel tieto zmení na svoje.

Dátum odovzdania aprevzatia zariadení a prístupov;ich práv vrátane hesiel k prístupom:

Za odovzdávajúceho:

Za preberajúceho:

