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Zmluva o dielo
uzatvorená podľa $ 536 a nasl. zák' č,. 513/l99l Zb. obchodného zákonníka

v znení neskorších predpisov
a

Zm|uva o poskytovaní služieb
uzatvorená podl'a $ 269 ods' 2. zák. č,.5|3l|99I Zb. obchodného zákonníka

v znení neskoľších predpisov

Dokumentácla

objednávatel'
Názov: obec Staškov
Sídlo.' ul. Jozefa Kronera 588' 023 53 Staškov
Zustúpený.' Ing. Ladislav Ši-čisko - staľosta obce
ĺČo: OO3I4293
DIČ" ŻOŻO55327l

Zhotovitel'
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
ŕo;
DIČ:
Zapísaný:
Bałlka:
Číslo účtu;

(ďalej 1en',objednávatel"')

KB PROTECT s.ľ.o.
Antona Bemoláka ě.2,07I 01 Michalovce
Peter Mlynár - konatel' spoločnosti
5339603 1

2121356815
ORSR okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, Vložka číslo: 50145/V
Prima Banka Slovensko, a.s., HodŽova 1l, 0l0 ||,ŻíIína
sK28 5600 0000 0065 5259 8001

(ďalej len,,zhotovitel"')

ČHnok I.
PREDMET DIELA

1. Zhotovitel'sa na základe tejto zmluvy zaväzuje:
a) zabezpeč,ovať, udrŹiavať a riadiť požiadavky na zabezpečenie Ębernetickej bezpečnosti

ustanovených zákonom č'' 6912018 Z. z. o kybernetíckej bezpečnosti a o zmęÍę a doplnení
niektoých zákonov v platnom zneni, ako aj súvisiacimi vykonávacími predpismi a podl'a
konkľétnych podmienok obj ednávatel'a,

b) zabezpečovať zavedenie a udrŽiavanie systému ńadenia ínformačnej bezpečnosti,
s dôrazom na osobitné opatrenia na úseku bezpečnosti informaěných technológií verejnej
správy ustanovených zákonom č,. 95lŻ0I9 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej
správe a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v platnom zneni, ako aj súvísiacimi
vykonávacími predpismi a podl'a konkrétnych podmienok objednávatel'a'

2. Pre účely tejto zmluvy sa zákon ě' 6912018 Z' z. o kybernetickej bezpečnosti a o Zmene
a doplnení niektoých zákonov v platnom znení, zákon č. 95lŻ0l9 Z. z. o informačných
technológiách vo veĘnej správe a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v platnom znení
a súvisiace vykonávacie predpisy, budú jednotne označovať ,,predpisy o kybernetickej
bezpečnosti".
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3. Zhotovitel'sa na základe tejto zmluvy zavazuje poskytovať pre objednávatel'a služby ,,ManaŹéra
kybernetickej bezpečnosti" v súlade s predpismi o kybernetickej bezpečnosti.

4' Dielo bude vykonané v súlade so základnými pravidIami bezpeěnosti a zákonnosti, vydanými
bezpečnostnými štandardmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými
na űzemí Slovenskej republiky, právne závaznými aktmi Európskej únie a Európskych
spoločenstiev a medzinárodnými zmluvami, ktoýmije Slovenská republika viazaná, v oblasti
kybernetickej bezpečnosti.

5' objednávatel'sa zaväzuje ľiadne zhotovené dielo a poskytnuté služby prevziať azaplatiť
dohodnutú odplatu.

Čhnok II.
DOBA VYKONANIA DIBLA A PoSKYTOVANIA SLUŽIEB

l. Zhotovite|'sa na základe tejto zmluvy zaväzuje zabezpeč,ovať, udrżiavať a riadiť požiadavky
na zabezpeč,enie kybernetickej bezpeěnosti ustanovených predpismi okybernetickej
bezpeěnosti podl'a konkrétnych podmienok objednávatel'a počas celého trvania tejto zmluvy
a zárov eřl zabezpeć,iť :

a) Vypľacovanie bezpeěnostnej dokumentácie a bezpeěnostného projektu informačného
systému verejnej správy v súlade s predpismi o kybernetickej bezpečnosti,

b) zabezpeč,enie aktuálnosti bezpečnostnej dokumentácie'
c) analýza bezpeěnostných a technologických opatrení,
d) návrh riešenia dodatočných technologických opatrení,
e) návrh riešenia pre vzdialený prístup mobilných pouŽívatel'ov, vývorenie politiky

a procedúr pre pridel'ovanie prístupov (SSL, openVPN),
Đ zabezpeč,enie správy prístupov' hesiel a monitoring ich vyuŽitia pre privilegované účty,
g) analýza rizik, bezpečnostný monitoring,
h) predkladanie návľhov a oznamovanie informácií kybernetickej bezpečnosti,
Đ zabezpečovanie aplikácie bezpečnostných opatrení,
j) telefonická podpora pre nahlasovanie problémov,
k) technická podpora

2. Zhotovitel' sazaväzllje vykonávať funkciu ,,Manażérakybernetickej bezpečnosti" po celú dobu
trvania tejto zmluvy.

čHnok III.
ODPLATA

l. odplata za dielo a služby špecifikované v článku I. body l a3, budę realizovaná formou
štvďročných platieb.

2. odplata za dielo a služby je dohodnutá vo výške 55 € mesačne (zhotovitel'nie je platca DPH).
3. odplata vo výške podl'a článku III. bodu 2, bude zhotovitel'ovi uhradená na základe

zhotovitel'om vystavených štvďročných faktúľ ato v lehote do 14 dní odo dňa ich doručenia
objednávatel'ovi.

4. Pľi zmene ekonomických podmienok zo stľany štátu (inflácia, zvýšenie sadzby dane z pridanej
hodnoty, dani z príjmov, preukázané zvýšenie nákladov oproti pôvodnej cene a pod.), ktoré budú
mať vplyv na pôvodne dohodnutú cenu' zhotovitel'predloŽí nový návrh ceny.

5. objednávatel'podlä zákonao daniz pľidanej hodnoty č,.222lŻ004Z. z.v platnom znení,súhlasí
s tym, Že zhotovitel'bude zasielať elektronické faktriry za poskytované služby vo foľmáte PDF
prostredníctvom elektronickej pošý na e-mailovú adresu objednávatel'a, elektronická faktúra je
plnohodnotnou náhľadou faktúry v listinnej foľme, obsahuje všetky náležitostí stanovené
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zákonom

Clánok IV.
DoBA TRVANIA ZMLUVY A ZÁNIK ZMLUVY

l. Táto zmluva sa uzatvára na dobu urěitú, l2 (dvanásť) mesiacov. Po uplynutí tejto lehoty Sa
zmluva pľedlŽuje automaticky vżdy o l2 kalendárnych mesiacov.

2' Zmluvazaniká
a) písomnou dohodou zmluvných strán, dňom uvedeným v dohode o jej zániku alebo dňom

nadobudnutia platnosti a úěinnosti dohody ojej zániku'
b) písomnou výpoved'ou objednávatel'a alebo zhotovitel'a bez uvedenia dôvodu, pričom

výpovedná doba je 3 mesiace azaěina plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
doručení výpovede druhej zmluvnej Stľane.

3. Ak objednávatel'odstúpi od zmluvy pred uplynutím lehoty uvedenej v čl' IV bod l, je povinný
doplatiť zhotovitel'ovi plnú Sumu za dielo špecifikovanú v článku III bod 2tejto zmluvy.

4. Zmluvné strany sú oprávnené od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, Že druhá zmluvná Stľana
poruší niektoľú z uvedených zmluvných povinností. odstúpenie od zmIuvy je úěinné
momentom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

čbnok V.
PRÁvAA PovINNosTI ZMLUvNÝCH STRÁN

1' objednávatel' sa zaväzuje poskynúť zhotovitel'ovi všetku potrebnú sűčinnosť, predovšetkým
poskytnúť všetky informácie a vykonať všetky opatrenia, ktoré sú potrebné pľe zhotovitel'a pre
riadne plnenie zmluvy.

Ż. objednávatel' je povinný umoŽniť zhotovitel'ovi pri vykonávaní funkcie manaŽéra
kybernetickej bezpečnosti nezávislý výkon dohlädu nad kybernetickou bezpečnosťou a prijať
jeho návľhy na odstránenie nedostatkov.

3' objednávatel' zabezpeč,í, aby bol zhotovitel' vykonávajúci funkciumanażéra kybernetickej
bezpečnosti riadnym spôsobom a včas zapojený do všetkých záieżitostí, ktoré súvisia so
systémom riadenia kybernetickej bezpečnosti.

4. objednávatel' sa zavázuje umožniť zhotovitel'ovi prístup k aktívam informačných systémov
objednávatel'a' ktoqými sú automatizované i neautomatizované prostriedky' ktoré používa na
zabezpeč,enie prevádzky informačných systémov v rozsahu, ktoĘý je nevyhnutne potľebný na
splnenie účelu tejto zmluvy.

5. Zhotovitel' sa zaväzuje poskytnúť objednávatelbvi súčinnosť a asistenciu pri plnení povinností,
ktoré objednávatelbvi, ako prevádzkovatel'ovi základnej sluŽby, vyplývajú z predpisov
o kybernetickej bezpečnosti.

6. Zhotovitel' sazaväzuje poskytnúť objednávatelbvi súčinnosť a asistenciu pri plnení povinnosti
vykonať audit kybernetickej bezpečnosti, ktoým objednávatel' preverí účinnosť pľijĄch
bezpečnostných opatrení a plnenie požiadaviek na úseku kybernetickej bezpečnosti. Takýto
audit kybernetickej bezpečnosti je vykonávaný akreditovaným orgánom príslušným na
posudzovanie zhody v oblasti kybernetickej bezpečnosti a náklady na jeho vykonanie znáša
objednávatel'.

7. objednávatel' je povinný bezodkladne oznámiť zhotovitelbvi udalosť (kybeľnetický
bezpečnostný incident), ktorej následkom je, alebo na základe ktorej bezprostredne hrozí najmä:

a) strata dôvernosti údajov, zničenie údajov, alebo narušenie integrity systému,
b) obmedzenie alebo odmietnutie dostupnosti základnej služby alebo digitálnej sluŽby,

KB PRoTEcT s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce, rčo: s::goolĺ
EMAIL: peter.mlynar@ppprotect.sk b P



b P

tel číslo: 0907 925 060
email: info@ppprotect.sk
www. ppprotect. sk

c) vysoká pravdepodobnosť kompromitácie ěinnosti základnej služby alebo digitálnej
sluŽby,

d) ohĺozenie bezpečnosti informácií'
8. objednávatel' bude bezodkladne informovať manażéra kybernetickej bezpečnosti o prijatí

oznámenia o ohlásenej kontrole Zo Strany kontrolného riradu (d'alej len ,,kontrola") s uvedením
najmä predmetu a účelu kontroly a bude ho bezodkladne preukázatel'ne informovať o prijatí
akejkol'vek písomnosti zo strany úradu či kontľolného orgánu.

9. objednávatel' sa zavázuje, źe bez vedomia abez preukázatel'ného súhlasu manažéra
kybernetickej bezpečnosti :

a) nepodá Źiadne písomné stanovisko úradu ani kontrolnému orgánu s výnimkou, ak napriek
dožiadaniu adresovanému manažérovi kybernetickej bezpečnosti sa tento k doŽiadaniu
nevyjadľí v určenej lehote nie kratšej ako l0 pracovných dní.

b) pred potvrdením termínu kontroly, t. j. preddm, ako úradu či kontrolnému oľgánu zašle
potvrdenie o súhlase s oznámeným termínom kontľoly, si tento termín preverí
u zhotovitel'a s ohl'adom na moŽnú kolíziu termínu kontroly s aktivitami Zhotovitel'a,
inak zhotovitel' nenesie zodpovednosť za neprítomnosť manaŹéra kybernetickej
bezpečnosti počas kontroly v ním vopred neodsúhlasenom termíne.

c) neuhradí ani neuzna pokutu či akúkol'vek inri sankciu udelenú zo strany kontrolného
úradu, lebo by ým zmaril pľípadné podanie námietok alebo odvolania voči ľozhodnutiu
o udelení pokuty, resp. moŽnost'vyjadriť sa k protokolu ć,i ztznamu o kontrole.

d) nepoverí svojím zastupovaním tľetiu stranu, ktorá bude oprávnená konať bez vedomia
a bez povinnej súčinnosti zhotovitel'a'

l0' Zhotovitel' pri vykonávaní funkcie manażéĺa kybernetickej bezpečnosti v procese riadenia
kybernetickej bezpečnosti zohl'adňuje hrozby ariziká' pre bezpečnostnú stratégiu ana jej
zäklade prijĄch bezpečnostných politík kybernetickej bezpečnosti aimplementáciou
bezpečnostných opatľení riadi výkon štandardizovaných bezpečnostných procesov, ktorym sú
priebeŽne ošetrované riziká a hrozby.

1l. objednávatel' zabezpečí, aby Zhotovitel' pri vykonávaní funkcie manażéra kybernetickej
bezpečnosti v súvislosti s plnením ýchto riloh nedostával żiadne pokyny. objednávatel' ho
nesmie odvolať alebo postihovať za výkon jeho úloh. Zhotovitel' pri vykonávaní funkcie
manaŹéra kybernetickej bezpečnosti podlieha priamo štatutáľovi objednávatel'a.

12. objednávatel' je povinný o určení manażéra kybernetickej bezpečnosti zákonom stanoveným
spôsobom inform ovať Národný bezpečnostný úrad S lovenskej republ iky.

l3. Výkon činnosti manażéra kybernetickej bezpečnosti priamo v sídle objednávatel'a je v zmysle
tejto zmluvy dojednaný nasledovne: l-Żkrtltpočas prvých l2 mesiacov odo dňa podpisu zmluvy
s pľedpokladanou dĺzkou 2-6hodín',do uvedeného čaśu sa nebude započ,ítavať 

'čas 
potľebný nä

cestu k objednávatelbvi a späť. Čas výkonu činnosti manażéra kybernetickej 
-bezpečńosti

u objednávatelä v určenom intervale uľčí a oznámi zhotovitel'včas zodpovedajúcou formou (e-
mail, telefün). Tým samozrejme nie je dotknutá možnosť vzájomne sa dohodnúť na inom
termíne.

14. V prípade, Že objednávatel' bude požadovať prítomnosť zhotovitel'a nad rámec intervalu
uvedeného v bode l l, bude odplata zatakűto službu predmetom osobitného dojednania medzi
Zhotovitelbm a objednávatel'om.

Clánok VI.
PovINNosŤ vĺlčłNLIvoSTI

1. Zhotovitel' sa zaväzuje zachovtyať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach' o ktoých sa
dozvedel pľi zhotovení diela a vykonávaní funkcie manażéra kybernetickej bezpečnosti.

2. Ak zhotovitel'poruší povinnosť mlčanlivosti o pľedmete diela tejto zmluvy, zaväzuje sa uhradiť
objednávatelbvi celý preuktvaný, odôvodnený a zdokumentovaný rozsah škôd spôsobených
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ýmto porušením

Čhnok VII.
ZoDPovEDNoSŤ ZA ŠKODU A VADY DIELA

l. Zhotovitel' zodpovedá za to, że predmet zmluvy (dielo) bude zhotovený a funkcia manażéra
kybernetickej bezpeěnosti bude vykonávaná v súlade s príslušnými právnymi predpismi
a pokynmi objednávatel'a, inak zodpovedá za škodu, ktorá ým objednávatel'ovi vznikne.

2. Zhotovitel'pri vykonávaní funkcie manażéra kybeľnetickej bezpečnosti nezodpovedáza žiadnu
škodu, resp. Za akékol'vek iné negatívne dôsledky z toho vyplývajúce a/alebo prípadné sankcie
s ým spojené ak:

a) objednávatel' porušil vo vzt'ahu k manažérovi kybernetickej bezpečnosti povinnost'
riadnej a včasnej súčinnosti,

b) objednávatel' napriek písomnému oznámeniu manażéra kybernetickej bezpečnosti
neprijal v tomto písomnom oznámęní urěené opatrenia na úseku kybernetickej
bezpečnosti' resp. neodstránil v tomto písomnom oznámení pomenované nedostatky,
alebo nesplnil akúkolVek povinnosť vyplývajúcu mu z predpisov o kybernetickej
bezpečnosti,

c) objednávatel' nezaslal kontľolnému orgánu námietky' vyjadrenia ěi akékol'vek
stanovisko, ktoré zhotovitel'spracoval v mene objednávatel'a s ciel'om zrušiť rozhodnutie
o pokute ďalebo s ciel'om napadnúť oprávnenosť či výšku udelenej pokuý zo strany
kontrolného orgánu.

d) objednávatel'poľuší niektorú z povinností uvedených v čl' V.
3' Ak pri realizźrcii povinností vyplývajúcich z predpisov o kybernetickej bezpečnostiv dôsledku

nesplnenia si zákonných povinností objednávatelbm, na ktoré bol manaŽérom kybernetickej
bezpečnosti písomne upozornený, vznikne zhotovitelbvi škoda, je objednávatel' povinný ju
v celom rozsahu nahradiť.

Čhnok VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Zhotovitel' vyzve objednávatel'a na prevzatie vypracovanej bezpečnostnej stratégie
a bezpečnostných opatrení, ktoré mu odovzdá v jednom vyhotovení v sídle objednávatel'a.

čHnok IX.
AUTORSKÉ pnÁvł

l. Zmluvĺé strany potvrdzujú, že dięlo, kĺorého vytvorenie je predmetom zmluvy, a to
bezpečnostná stratégia kybernetickej bezpečnosti a bezpečnostné opatrenia podl'a predpisov
o kybernetickej bezpečnosti, je predmetom ochľany podl'a zákona č. 185/2015 Z. z. autorského
zákona v znęĺi neskorších predpisov.

2. Zhoĺovitel' týmto poskytuje objednávatel'ovi časovo neobmędzęnú licenciu na použitie
predmetného autorského diela uvedeného v ods. 1, v rozsahu potrebnom na plnenie povinnosti
objednávatel'a vyplývajúcich z predpisov o kybernetickej bezpečnosti. Licencía Sa

objednávatel'ovi udel'uje bez možnosti udeliť sublicenciu.
3. objednávatel'sa zavázllje, Že nepoužije dielo uvedené vods. 1, ani jeho časť, vrozporę

s udelęnou licenciou a to najmä' Že nebude:
- dielo ajeho kópie žiadnym spôsobom rozširovať'
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vyhotovovať kópie diela alebo jej časti s výnilllkou kópii na úradné účely pre archív
objednávatel'a,
spracovávať, prekladať, meniť dielo ani jcllo čast' (okľem zmeny diela v prípade zmeny
príslušných právnych predpisov, vzt'alrLl_iťlciclt sa na dielo azmeny podmienok
u objednávatel'a)

článok X.
zÁvBnrčľÉ us'l'r ľ,i (j \'' IiNĺA

l' Táto zmluva nadobtlda platnosť dňom jej poĺil.:.'r ,l|,i,ll,c'lllla zmluvnými stranami a úěinnosť
dňom nasledqjúcim po dnijej zverejnenia ($ 47l, , ,|;. l obč. zák.).

2. Meniť alebo dopĺňat' túto zmluvu je možné len lllt zlilĺ lacle písomných, vzájomne odsúhlasených
dodatkov k zmluve.

3. Všetky ostatné právne vzťahy nettprave llć' totlto ztnluvou Sa spravujú príslušnými
ustanoveniami obchodného zákonníka a oslĺl1ll" 'll i r'šĺ:ĺlllcctrc ztlväznými právnymi predpismi.

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vylrotol'crillltlI, z lĺ'torých każdá zmluvná strana obdrŽí
jedno vyhotovenie.

5. Zmluvné strany si znlltlvtt prečítali, jej obslllll ':rl,:li a na znak súhlasu sjej obsahom ju
vlastnoľučne podpísal i.

M icha l ovce, ana. i i!..'., !'.':]' ý!. ?..!. Staškov, aĺu . {.ł ;'/!.,'
,l

l(BProlertc'n

07l 0] lłn'^'^'"

ť0: r'o"'_ . -,'' flll35ó875

/ ---/-",\, ,"

í/
Zhotovitel'

KB PRoTEcT s.r.o., Antona Bernoláka 2, O71 01 ľ"!i.h.]|í'\/.?, lčo: s3:96o3ĺ
EMAIL: peter.lnlynđr@ppprotect.sk

opjednávatel'

-\


