
Zmluva o dielo 
č. MAGTS 1800082 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov a na základe výsledku verejného obstarávania postupom zadávania zákazky s 

nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky 

(ďalej len „Zmluva") 

uzatvorená medzi zmluvnými stranami (ďalej spolu aj „zmluvné strany“) 

 

1. Objednávateľ: 

 

Názov:   Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Sídlo:   Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 

Zastúpený:  JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor 

IČO:   00 603 481 

Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava 

IBAN:    SK28 7500 0000 0000 2582 8023 

 

(ďalej aj „Objednávateľ“) 

 

2. Zhotoviteľ: 

 

Názov:   Deloitte Advisory s.r.o.   

Sídlo:   Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 

Zastúpený:  Michal Kopanič, konateľ   

IČO:   35 946 067 

IČ DPH:  SK2022034003 

DIČ:    2022034003 

Bankové spojenie: ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky, Pribinova 10, 811 09 

Bratislava  

IBAN:   SK44 7300 0000 0090 0002 4249 

 

(ďalej aj „Zhotoviteľ“) 

 

 

 

Preambula 

 

1. Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok použitia postupu zadávania zákazky s nízkou 

hodnotou podľa §117 a nasl. zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní"). 

2. Objednávateľ pred podpisom Zmluvy overil, že Zhotoviteľ, osoby uvedené v § 33 ods. 

2, resp. v § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, ktorých zdroje, resp. kapacity 

Zhotoviteľ použil na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, resp. 

technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní a/alebo subdodávateľ, 

ktorý sa podieľa na plnení predmetu Zmluvy v sume najmenej 50% z hodnoty plnenia 

predloženej v ponuke v procese verejného obstarávania, má v registri konečných 

užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod. 

 

Článok 1  

Predmet Zmluvy 



 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo: Analýza mestských 

dátových zdrojov pre účely plnenia cieľov smart city koncepcie „Bratislava rozumné 

mesto 2030“ (ďalej len „Dielo"). 

2. Podrobná špecifikácia Diela je uvedená v Prílohe č. 1 k tejto Zmluve - Opis predmetu 

zákazky a jej neoddeliteľných prílohách, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zhotoví vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, v 

rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. Zhotoviteľ’ je oprávnený 

vykonávať činnosti podľa tejto Zmluvy aj prostredníctvom subdodávateľov. Zhotoviteľ 

zodpovedá Objednávateľovi za plnenie predmetu Zmluvy prostredníctvom 

subdodávateľov tak, ako keby plnenie realizoval sám. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo kvalitne, riadne a úplne, v dojednanom mieste a 

čase plnenia, v stanovenej špecifikácii a rozsahu, podľa podmienok dohodnutých v tejto 

Zmluve, pokynov Objednávateľa a v súlade s ponukou predloženou v procese verejného 

obstarávania. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo v 4 vyhotoveniach v tlačenej podobe 

a v štyroch vyhotoveniach na digitálnych nosičoch (CD / DVD / BlueRay- ROM) podľa 

špecifikácie Diela v Prílohe č. 1 k tejto Zmluve - Opis predmetu zákazky v lehote podľa 

článku 2 bod 1 tejto zmluvy. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že Dielo sa považuje za splnené, ak je riadne ukončené v 

celom rozsahu podľa tejto Zmluvy a požiadaviek Objednávateľa podľa bodu 5 tohto 

článku, a to dňom jeho prevzatia Objednávateľom od Zhotoviteľa na základe protokolu 

o odovzdaní a prevzatí Diela, písomne odsúhlaseným oboma zmluvnými stranami. 

7. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené Dielo prevziať a Zhotoviteľovi 

zaplatiť cenu vo výške a spôsobom tak, ako to určuje ďalej Zmluva. 

 

Článok 2 

Čas a miesto plnenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet Zmluvy v lehote 2 mesiacov od nadobudnutia 

účinnosti tejto Zmluvy. 

2. Miestom plnenia je sídlo Objednávateľa. 

 

Článok 3 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Pri plnení predmetu zmluvy je Zhotoviteľ viazaný pokynmi Objednávateľa, ktoré 

vyplývajú z tejto Zmluvy, najmä, nie však výlučne, z podrobného vymedzenia predmetu 

Zmluvy, ktoré je obsiahnuté v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy - Opis predmetu zákazky a 

prílohách, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, za podmienok stanovených v tejto Zmluve, zhotoviť Dielo s 

maximálnou odbornou starostlivosťou. 

3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom Diela 

v zmysle podmienok stanovených Objednávateľom a sú mu známe všetky technické, 

kvalitatívne a iné podmienky realizácie Diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje 

všetkými potrebnými odbornými znalosťami, právomocami, skúsenosťami a 

kompetenciami k tomu, aby uzavrel túto Zmluvu a splnil svoje záväzky z nej 

vyplývajúce, najmä, nie však výlučne, v zmysle osobitných požiadaviek na plnenie, 

ktoré sú súčasťou Prílohy č. 1 - Opis predmetu zákazky a jej príloh. 

4. Ak Objednávateľ zisti, že Zhotoviteľ vykonáva predmet Zmluvy v rozpore so svojimi 

povinnosťami, najmä, nie však výlučne, v rozpore s podrobným vymedzením predmetu 

Zmluvy uvedeným v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy - Opis predmetu zákazky, je 

Objednávateľ oprávnený požadovať, aby Zhotoviteľ predmet Zmluvy vykonával 

riadnym spôsobom. V prípade, že tak Zhotoviteľ neurobí ani v dodatočnej primeranej 



 

lehote, ktorú mu na to Objednávateľ poskytol, je Objednávateľ oprávnený okamžite 

odstúpiť od tejto Zmluvy. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody podľa § 373 a 

nasl. Obchodného zákonníka. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje oznámiť bez zbytočného odkladu Objednávateľovi prípadné 

omeškanie plnenia predmetu Zmluvy, v týchto prípadoch sa dohodne osobitný postup. 

6. Objednávateľ sa zaväzuje: 

a) poskytnúť potrebnú súčinnosť pri plnení predmetu zmluvy; ide najmä, nie však 

výlučne, o poskytnutie potrebných konzultácii a ďalších materiálov (podkladov), 

ktoré má Objednávateľ k dispozícii a ktoré sú nevyhnutné k zhotoveniu Diela, 

b) určiť osoby, s ktorými bude Zhotoviteľ komunikovať a spolupracovať, a ktoré budú 

za Objednávateľa zodpovedné za plnenie povinnosti vyplývajúcich z tejto Zmluvy. 

 

Článok 4  

Cena a platobné podmienky 

1. Cena za zhotovenie Diela je stanovená na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa, ktorá 

tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 2 tejto Zmluvy, a podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách 

v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva 

zákon o cenách v znení neskorších predpisov, takto: 

 

cena bez DPH 41.650 ,- Eur 

DPH   8330  ,- Eur 

Cena celkom 49.980 ,- Eur 

 

(slovom štyridsaťdeväťtisícdeväťstoosemdesiat Eur) 

 

2. Takto stanovená cena je konečná cena a je nemenná počas trvania zmluvného vzťahu. V 

cene za Dielo sú zahrnuté všetky náklady a výdavky Zhotoviteľa, ktoré súvisia so 

zhotovením Diela, vrátane vybudovania, prevádzkovania, údržby, likvidácie a 

vypratania zariadenia staveniska. 

3. Objednávateľ neposkytuje preddavky, ani zálohové platby na predmet Zmluvy. 

4. Zhotoviteľ vystaví faktúru vo výške 100% z ceny Diela podľa bodu 1 tohto článku 

Zmluvy na základe protokolu o prebratí Diela Objednávateľom podľa článku 1 bod 7 

Zmluvy. 

5. Objednávateľ uhradí cenu Diela na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom 

prevodným príkazom na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy do 30 dní 

odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenom v záhlaví 

tejto Zmluvy. 

6. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. V prípade, že bude 

obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený ju vrátiť a 

Zhotoviteľ je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť, doplniť alebo 

vystaviť novú. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti 

začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi. 

 

Článok 5 

Úroky z omeškania a zmluvné pokuty 

1. Ak Zhotoviteľ nesplní svoj záväzok vykonať predmet zmluvy riadne a včas, má 

Objednávateľ voči Zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny 

Diela bez DPH za každú chybne dodanú alebo omeškanú časť Diela, a to za každý deň 

omeškania s plnením predmetu Zmluvy a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmluvnú pokutu 

uhradiť. Zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. 

2. Ak je Objednávateľ v omeškaní s splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, má 



 

Zhotoviteľ voči Objednávateľovi nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 

0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania s plnením peňažného záväzku a 

Objednávateľ sa zaväzuje uplatnený nárok uhradiť. 

3. Zmluvná pokuta a úrok z omeškania dohodnuté touto Zmluvou hradí povinná strana 

nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti 

škoda. Nárok na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje 

povinnosť uhradiť zmluvnú pokutu alebo úroky z omeškania podľa tejto Zmluvy, 

ostáva zachovaný v celom rozsahu. 

 

Článok 6 

Vlastnícke právo 

1. Zhotovené Dielo je vlastníctvom Zhotoviteľa až do dňa podpisu protokolu o odovzdaní a 

prevzatí Diela oboma zmluvnými stranami. Dovtedy môže Objednávateľ použiť 

odovzdané Dielo na dohodnutý účel iba so súhlasom Zhotoviteľa. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k Dielu prechádza na Objednávateľa 

dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela oboma zmluvnými stranami. 

3. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa po uhradení ceny za Dielo. 

 

Článok 7  

Udelenie licencie 

1. Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi bezodplatnú, neobmedzenú a výhradnú 

licenciu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon na 

použitie Diela v neobmedzenom vecnom a územnom rozsahu a na čas trvania 

majetkových práv k Dielu Zhotoviteľa. 

2. Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi súhlas na akékoľvek použitie Diela obvyklým 

spôsobom, najmä, nie však výlučne, na: 

a)  spracovanie Diela, 

b)  spojenie Diela s iným dielom, 

c)  zaradenie Diela do databázy, 

d)  vyhotovenie rozmnoženiny Diela, 

e)  verejné rozširovanie originálu Diela alebo rozmnoženiny Diela 

1.  prevodom vlastníckeho práva, 

2.  vypožičaním, 

3.  nájmom, 

f)  uvedenie Diela na verejnosti 

1.  verejným vystavením originálu Diela alebo rozmnoženiny Diela, 

2.  verejným vykonaním Diela, 

3.  verejným prenosom Diela. 

3. Pokiaľ budú autorské práva k Dielu prináležať niekomu inému ako Zhotoviteľovi, 

zaväzuje sa Zhotoviteľ zabezpečiť všetky práva a/alebo súhlasy, ktoré sú nevyhnutné k 

realizácii oprávnení podľa bodu 1 a 2 tohto článku. 

4. Zhotoviteľ dáva Objednávateľovi súhlas na použitie Diela v rozsahu poskytnutej licencie 

treťou osobou. 

5. Zhotoviteľ dáva Objednávateľovi neobmedzený súhlas na postúpenie licencie tretej osobe. 

6. Ustanovenia tohto článku platia aj po ukončení platnosti a účinnosti Zmluvy z 

akéhokoľvek dôvodu. 

 

Článok 8 

Odovzdanie a prevzatie Diela 

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym a včasným ukončením a 

jeho odovzdaním Objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela 



 

podľa tejto Zmluvy. 

2. V prípade zistenia vád a nedorobkov Diela, ktoré bránia jeho použiteľnosti Objednávateľ 

Dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené 

vady a nedostatky, spôsob a lehotu ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie 

konanie bude považovať za neúspešné a Zhotoviteľovi naďalej plynie doba realizácie 

predmetu Zmluvy. Ak v dôsledku toho dôjde k prekročeniu lehoty uvedenej v článku 2 

bod 1 tejto Zmluvy, bude Zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním Diela. Zhotoviteľ môže 

opätovne oznámiť ukončenie Diela a vyzvať Objednávateľa na začatie preberacieho 

konania až po riadnom odstránení vytýkaných vád a nedorobkov. 

 

Článok 9 

Zodpovednosť za škody 

1. Zmluvná strana zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú druhej zmluvnej strane v 

dôsledku porušenia jej povinnosti, vyplývajúcich z tejto Zmluvy. 

2. V prípade vzniku škody porušením povinnosti vyplývajúcich z tejto Zmluvy 

ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá zmluvná strana nárok na náhradu vzniknutej 

škody. 

3. Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi skutočne vzniknuté škody aj v prípade, 

že z jeho zavinenia došlo k odstúpeniu od zmluvy Objednávateľom. 

 

Článok 10 

Zodpovednosť za vady 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je zhotovené podľa platných technických a 

právnych predpisov a má v čase odovzdania a prevzatia vlastnosti podľa tejto Zmluvy a 

Prílohy č. 1 k Zmluve - Opis predmetu zákazky, a že nemá vady, ktoré by znižovali jeho 

hodnotu alebo schopnosť jeho využitia. 

2. Záručná doba na Dielo je 2 (dva) roky a začína plynúť dňom jeho protokolárneho 

prevzatia Objednávateľom podľa článku 1 hod 6 Zmluvy. V prípade oprávnenej 

reklamácie sa záručná doba predlžuje o čas, počas ktorého bola vada odstraňovaná. 

3. Objednávateľ je povinný vady po ich zistení bez zbytočného odkladu písomne 

reklamovať, pričom uvedie o akú vadu sa jedná. Zhotoviteľ sa zaväzuje vady odstrániť v 

čo najkratšom čase podľa druhu závady, najneskôr však do 72 hodín po doručení 

reklamácie. Odstránenie vady bude potvrdené písomným protokolom podpísaným oboma 

zmluvnými stranami. 

4. Náklady na odstránenie vád v záručnej dobe znáša a nebezpečenstvo na veci počas 

vykonania záručnej opravy znáša Zhotoviteľ. 

 

Článok 11 

Záverečné ustanovenia 

1. Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto Zmluvy je možné len na základe dohody 

zmluvných strán formou písomných číslovaných dodatkov k tejto Zmluve. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva zaniká:  

a) dohodou zmluvných strán, 

b) odstúpením od Zmluvy v súlade s touto Zmluvou alebo s ustanoveniami 

Obchodného zákonníka, 

c) písomnou výpoveďou zo strany Objednávateľa, výpovedná lehota je pätnásť (15) 

dni, z dôvodu uvedeného v odseku 3 tohto článku a začína plynúť prvým dňom 

nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

3. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia o 

odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosť sa na účely tejto Zmluvy považuje za doručenú 



 

dňom jej prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je adresovaná, resp. dňom odmietnutia jej 

prevzatia alebo uplynutím úložnej lehoty na pošte, a to aj v prípade, že sa adresát o 

uložení zásielky nedozvedel. 

5. Táto Zmluva je vyhotovená v 6 (slovom: šiestich) originálnych vyhotoveniach, z ktorých 

4 (štyri) vyhotovenia obdrží Objednávateľ a 2 (dve) vyhotovenia Zhotoviteľ. 

6. Ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí Zmluvy niektoré ustanovenia Zmluvy, nie je 

tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení 

Zmluvy sa použijú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, ktoré sú obsahom a 

účelom najbližšie obsahu a účelu Zmluvy. 

7. Práva a povinnosti touto Zmluvou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov 

Slovenskej republiky. 

8. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa 

podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 

slobode informácii) v znení neskorších predpisov. 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, 

uzatvárajú ju slobodne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, a na znak 

súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

10.  Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy: 

Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky 

Príloha č. 2 - Cenová ponuka 

 

 

Za Objednávateľa:     Za Zhotoviteľa: 

 

 

V Bratislave, dňa 26.09.2018     V Bratislave, dňa 19.9.2018 

 

 

 

 

.........................................    ......................................... 

Hlavné mesto SR, Bratislava   Deloitte Advisory s.r.o. 

JUDr. Ivo Nesrovnal v.r., primátor   Michal Kopanič v.r., konateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky 

 

 

Predmet zákazky a špecifikácia diela 

 

Predmetom zákazky je Analýza mestských dátových zdrojov pre účely plnenia cieľov smart 

city koncepcie „Bratislava rozumné mesto 2030“. 

 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava je politickým, administratívnym, 

ekonomickým, vedeckým a kultúrno-spoločenským centrom Slovenska so silným postavením 

a vzťahmi v širšom stredoeurópskom priestore. Excentrické umiestnenie Bratislavy v rámci 

Slovenska, v blízkosti štátnych hraníc s Rakúskom a Maďarskom výraznou mierou vplýva na 

vývoj mesta a predurčuje jeho budúcnosť. Pre obyvateľov Slovenska plní Bratislava množstvo 

funkcií vyplývajúcich z postavenia hlavného mesta a pre celú krajinu je dôležité, aby tieto 

funkcie plnila kvalitne, účelne a reprezentatívne. Za účelom budúceho efektívneho rozvoja 

mesta pripravuje Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy strategický 

dokument - smart city koncepciu „Bratislava rozumné mesto 2030“ (ďalej „koncepcia“) ako 

základný pilier jeho budúceho rozvoja (https://bratislava.sk/sk/rozumna-bratislava-2030). 

Koncepcia predstavuje myšlienkový prístup zameraný na schopnosť mesta reagovať na 

vyskytujúce sa výzvy jeho územného rozvoja a prostredníctvom inovácií, nových a 

komplexných riešení zvyšovať  kvalitu života obyvateľov a návštevníkov mesta.  

Jedným z kľúčových komponentov koncepcie sú informačné technológie, pričom osobitnú 

pozíciu predstavujú dáta/informácie, ktoré sa stávajú rovnako dôležité ako elektrická sieť 

alebo dopravná infraštruktúra. Dáta zohrávajú kľúčovú úlohu pri efektívnom, transparentnom 

riadení a správe mesta. Pri využívaní dát je rozhodujúca ich otvorenosť, dostupnosť 

a možnosť zdieľania. Voľný prístup k informáciám je kľúčový vo vzťahu k efektívnemu a 

transparentnému rozumnému mestu zameranému na zlepšovanie kvality života obyvateľstva.  

S cieľom zavedenia budúceho inteligentného dátového manažmentu,  úvodným krokom je 

zmapovanie existujúcich dát a dátových zdrojov ako aj definovanie nových dát a zdrojov 

potrebných pri plnení jednotlivých cieľov koncepcie a ich kvantitatívne a kvalitatívne 

zhodnotenie.  

 

V tomto kontexte predmetom zákazky je:  

 

A) Identifikácia dátových zdrojov potrebných pre: 

- stanovenie východiskových hodnôt merateľných ukazovateľov pre ciele definované v 

Smart City stratégii, 

- budovanie dátovej základne mesta pre efektívne rozhodovanie a riadenie mesta a 

zdieľanie s verejnosťou (OpenData), 

- realizáciu potrebných pasportov infraštruktúry a majetku mesta pre efektívne a 

rozumné hospodárenie, 

 

B) Návrh služieb vychádzajúcich z koncepcie „Bratislava rozumné mesto 2030“, 

 

C) Hodnotenie kvality a rozsahu dátových zdrojov identifikovaných v časti A) z pohľadu ich 

využiteľnosti pre vyššie uvedené potreby mesta, 

 

D) Posúdenie existujúcej infraštruktúry z hľadiska technologickej pripravenosti na 

poskytovanie služieb Smart City a OpenData, vrátane integrácie zdrojových systémov 

a aplikácií, 

https://bratislava.sk/sk/rozumna-bratislava-2030


 

 

E) Posúdenie existujúcich opatrení a prostriedkov zabezpečenia bezpečnosti infraštruktúry, 

zdrojových systémov a dát, 

 

F) Návrh vízie budúceho stavu architektúry dát pre rozvoj mesta v duchu Smart City. 

 

Vyššie uvedené činnosti A až C musia byť vykonané samostatne pre každú oblasť rozvoja 

mesta, pre ktorú sú v koncepcii definované strategické ciele, merateľné ukazovatele 

a navrhnuté opatrenia ako nástroj pre ich dosiahnutie. V koncepcii mesto Bratislava 

definovalo 12 oblastí rozvoja: 

-  Správa mesta 

-  Mobilita 

-  Energetika 

-  Životné prostredie 

-  Obehové hospodárstvo 

-  Podnikanie 

-  Verejný priestor 

-  Sociálna inklúzia 

-  Vzdelávanie 

-  Kultúra 

-  Cestovný ruch 

-  Šport 

 

Špecifikácia predmetu zákazky - Analýza mestských dátových zdrojov pre účely plnenia 

cieľov smart city koncepcie „Bratislava rozumné mesto 2030“. 

Minimálne požiadavky na výstupy projektu: 

1. Rozsah spracovania 

 

A) Analytická časť 

- Metodika hodnotenia kvality údajov 

- Analýza súčasného stavu východísk pre rozvoj mesta v duchu Smart City 

v členení na: 

- Oblasť rozvoja mesta 

- Cieľ 

- KPI – kľúčový ukazovateľ výkonnosti („key performance 

indicator“) 

- Opatrenia 

- Služby 

- Typy dát 

- Dátové zdroje a ich stav 

- Odporúčania 

 

B) Návrhová časť 

- Návrh vízie budúceho stavu architektúry dát,  

- Návrh odporúčaní pre dosiahnutie vízie budúceho stavu architektúry dát. 

 

2. Technické požiadavky na spôsob a formát spracovania 



 

Výstupom predmetu zákazky je spracovanie vyhodnocovacej textovej správy spoločne pre 

analytickú a návrhovú časť vrátane doplňujúcich tabuliek a grafov (Microsoft Word –.DOC) 

a databázy (Microsoft Excel – .XLS) zostavenej z výstupov analytickej časti pre 12 oblastí 

rozvoja mesta v minimálne požadovanom rozsahu v zmysle vyššie uvedeného.  

 

Analýza mestských dát bude spracovaná v digitálnej forme, kompatibilnej s informačnými 

technológiami používanými hlavným mestom SR Bratislava. Obstarávateľ vo svojom 

informačnom systéme prevádzkuje textové údaje vo formáte Microsoft Word, tabuľkové 

údaje vo formáte Microsoft Excel, a databázové údaje vo formáte Microsoft Access a 

Microsoft SQL Server. 

 

Podrobnosti ohľadom textovej a databázovej časti, jej forme a štruktúre budú dohodnuté na 

úvodnom pracovnom rokovaní medzi objednávateľom / obstarávateľom a zhotoviteľom / 

spracovateľom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








