Zmluva č.: 06/22
O POSKYTOVANÍ KONZULTAČNÝCH SLUŽIEB PRI REALIZÁCII
KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

Uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov
Objednávateľ: Obecný úrad Cejkov
so sídlom:
Hlavná 334, 076 05 Cejkov
IČO: 331406
DIČ: 2020773359
zastúpený: Ladislav Slovjak, EMBA
kontaktná osoba: Ladislav Slovjak, EMBA
(ďalej len „objednávateľ“) na strane jednej
a
Zhotoviteľ: AKVY Business s.r.o.
so sídlom: Ľubietovská 4, 851 01 Bratislava
IČO: 46928898
DIČ: 2023668196
zastúpený: Oľga Juříčková – konateľ spoločnosti
Zapísaný: v Obchodnom Registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo:
85906/B
bankové spojenie: Slovenská Sporiteľna a.s.
č. účtu: SK 070900 0000 0050 3658 2287
(ďalej len „zhotoviteľ“) na strane druhej

Článok I. - Predmet zmluvy
1.1 Konzultant sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi konzultačné služby spojené s bezpečnostnými
opatreniami v systéme realizácie a riadenia kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „KB“) prostredníctvom osoby
Manažéra kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „MKB“). Konzultant bude vykonávať dohľad nad KB u
Objednávateľa s odbornou starostlivosťou rovnako ako aj dohľad nad samotným MKB.
1.2 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť Konzultantovi pri poskytovaní konzultácii ku KB a zaplatiť
Konzultantovi mesačnú odmenu uvedenú v článku 5. tejto zmluvy. Objednávateľ pre zabezpečenie súčinnosti s
Konzultantom poverí konkrétneho zamestnanca alebo zamestnancov, ktorí budú plniť záväzky Objednávateľa
dané touto zmluvou a zákonom č. 69/2018 Z. z..

Článok II. – Predmet plnenia
2.1.1. Bližšie špecifikácie predmetu zmluvy čl. I. bodu 1.1
Konzultant prostredníctvom poverenej MKB zodpovedá za plnenie úloh MKB minimálne v tomto rozsahu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

poskytuje informácie a poradenstvo Prevádzkovateľovi a zamestnancom, ktorí plnia úlohy v oblasti
realizácie bezpečnostných opatrení vyplývajúcich z požiadaviek zákona Č. 6912018 Z. z.,
monitoruje súlad so zákonmi týkajúcimi sa KB a s pravidlami Prevádzkovateľa súvisiacimi s KB,
predkladá návrhy a oznamuje informácie v oblasti KB priamo štatutárnemu orgánu Prevádzkovateľa,
zabezpečuje aplikáciu bezpečnostných opatrení v systéme riadenia KB,
zabezpečuje vykonanie analýzy rizík informačných systémov,
zabezpečuje zvyšovanie povedomia zamestnancov Prevádzkovateľa o informačnej bezpečnosti,
zabezpečuje a spolupodieľa sa na vykonávaní interných auditov informačnej bezpečnosti,
navrhuje technické, personálne a organizačné bezpečnostné opatrenia, monitoruje ich efektivitu a
adekvátnosť a navrhuje korekciu bezpečnostných opatrení,
kontroluje a iniciuje aktualizácie politik bezpečnosti vztiahnutých k realizácií KB,
je súčinný pri vykonávaní auditu KB..

Článok III. – Povinnosti objednávateľa
3.1. Poskytovať potrebné dostupné dáta a informácie, ktoré Zhotoviteľ nevyhnutne potrebuje k plneniu
predmetu zmluvy a poskytovať Zhotoviteľovi nutnú súčinnosť. V prípade, že potrebná dáta a informácie
Zhotoviteľovi Objednávateľ neodovzdá, nie je Objednávateľ oprávnený nárokovať vady poskytnutého plnenia
ani škody vzniknuté v dôsledku toho, že Zhotoviteľ nemohol prihliadnuť pri plnení tejto zmluvy k dátam,
informáciám a podkladom, ktoré mu Objednávateľ neodovzdal.
3.2. Bezodkladne informovať Zhotoviteľa o všetkých dôležitých skutočnostiach a zmenách, ktoré by mohli mať
vplyv na realizáciu predmetu zmluvy.
3.3. Objednávateľ je povinný prijať návrhy, upozornenia alebo vyslovené požiadavky od Konzultanta alebo
MKB v súvislosti s KB u Objednávateľa. Objednávateľ je povinný vo vzťahu ku Konzultantovi a MKB v súvislosti s
plnením jeho povinností zdržať sa takého konania, ktoré by malo za následok vznik bezpečnostného incidentu
alebo by MKB alebo Konzultantovi spôsobilo škodu.
3.4. Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať Konzultanta ako aj MKB o všetkých plánovaných alebo
už prijatých rozhodnutiach, ktoré majú vplyv na KB.
3.5. V súvislosti s plnením svojich úloh nesmie byť Zhotoviteľ Objednávateľom akokoľvek sankcionovaný.
3.6. Prípadný bezpečnostný incident, narušenie KB, musí Objednávateľ bezodkladne oznámiť Konzultantovi.
3.7. Obracať sa v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy na Zhotoviteľa výhradne svojim vedením (starosta,
popr. zástupca primátora) a zabezpečiť, aby Objednávateľ mal možnosť obracať sa v súvislosti s plnením podľa
tejto zmluvy na vedenie Objednávateľa.
3.8. Oznámiť Zhotoviteľovi akékoľvek porušenie zabezpečenia KB Objednávateľa bez zbytočného odkladu (aj
písomnou formou).
3.9. Zhotoviteľa informovať o implementácii odporúčaní Poskytovateľa poskytnuté v súlade s predmetom
plnenia podľa tejto zmluvy.
3.10 Objednávateľ bude bezodkladne preukázateľnou formou informovať MKB a Konzultanta o oznámení o
ohlásenej kontrole ku KB zo strany kontrolného orgánu s uvedením účelu kontroly a bezodkladne

preukázateľne informovať o prijatí akejkoľvek písomnosti Zo strany kontrolného orgánu. Objednávateľ nebude
konať smerom ku kontrolným orgánom a nálezom kontroly bez predchádzajúcej konzultácie s MKB alebo
Konzultantom. Informácie ohľadne plnenia zákona, účel kontroly bude poskytovať MKB alebo Objednávateľ na
pokyn Konzultanta.

Článok IV. – Platnosť a trvanie zmluvy
4.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Miesto plnenia je Obecný úrad Cejkov.
4.2 Túto zmluvu je možné kedykoľvek ukončiť na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
4.3 Od zmluvy je možné odstúpiť písomným oznámením zaslaným druhej zmluvnej strane. Zmluva zaniká odo
dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane, pričom práva a povinnosti
vyplývajúce z tejto zmluvy do dňa účinnosti odstúpenia zostávajú zachované.

Článok V. - Cena
5.1 Cena za predmet plnenia špecifikovaná v čl. I bod 1.1 za dohodnutú činnosť je stanovená dohodou medzi
objednávateľom a zhotoviteľom takto: Za predmet plnenia je 55 EUR s DPH.
5.2 Výkon činnosti MKB je priamo v sídle Objednávateľa je v zmysle tejto zmluvy dojednaný v rozsahu
(pravidelnej a systematickej kontroly) 1x mesačne. Presný termín výkonu činnosti MKB u Objednávateľa určí a
oznámi osoba včas minimálne 3 pracovné dni vopred formou emailovej komunikácie. Tým nie je dotknutá
možnosť vzájomne sa dohodnúť na inom vhodnom termíne s ohľadom na odôvodnenú potrebu Objednávateľa
a MKB v rozsahu dojednaného intervalu.
5.3 V prípade potreby osobnej prítomnosti MKB v sídle objednávateľa mimo rozsah dojednaného intervalu,
bude uhrádzať Objednávateľ zmluvne stanovenú cenu 0,48 €/km ako náhradu prepravných nákladov.
5.4 Zhotoviteľ je platca DPH.

Článok VI. - Platobné podmienky
6.1 Faktúry budú objednávateľovi odovzdané osobne v jeho sídle podľa článku I. alebo zaslané elektronickou
poštou. Faktúry sú splatné v lehote 14 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.
6.2. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu, najmä označenie zhotoviteľa a objednávateľa,
sídlo, IČO, DIČ, číslo faktúry, dátum vystavenia faktúry, deň splatnosti , označenie peňažného ústavu a číslo
účtu, účel, fakturovaná suma, pečiatka a podpis oprávnenej osoby.
6.3. Objednávateľ je oprávnený doručenú faktúru v lehote splatnosti zhotoviteľovi vrátiť, ak vyúčtovaná cena
nie je v súlade s cenou za vykonanie predmetu diela dohodnutú v tejto zmluve alebo faktúra neobsahuje
náležitosti podľa predchádzajúceho odseku tohto článku.
6.4 Fakturácia podľa čl. I. bod 1.1 sumou 55 EUR, bude vystavená k poslednému dňu daného mesiaca.
6.5 Splatnosť faktúry je 14 dní po jej doručení objednávateľovi.

6.6 Poskytovateľ je oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% ceny uvedené na faktúre za každý deň
z omeškania úhrady faktúry oproti lehote splatnosti uvedenej na faktúre.
6.7 Strany sa dohodli, že platba bude vykonaná na číslo účtu uvedené zhotoviteľom v úvode tejto zmluvy.
Povinnosť zaplatiť je splnená dňom odpísania príslušnej čiastky z účtu objednávateľa.

Článok VII. - Garancie a zmluvné pokuty
7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že MKB zistí a upozorní na prípadný problém a navrhne riešenie a
Objednávateľ neurobí potrebné navrhované opatrenia, ide prípadná sankcia na vrub Objednávateľa.
7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať a je schopný plniť právne a technické podmienky vyplývajúce zo
záväzných platných právnych predpisov, vyhlášok a noriem a že vykonané dielo zodpovedá požiadavkám
platných právnych predpisov ku dňu akceptácie diela. Záruka sa nevzťahuje na zmeny v legislatíve alebo vo
výklade legislatívy zo strany NKÚ, ktoré vznikli po protokolárnom prevzatí diela alebo jeho ucelenej časti, na
modifikácie, ktoré neuskutočnila AKVY Business s.r.o., alebo na nedostatky, ktoré vznikli v dôsledku zanedbania
povinností objednávateľa dodať pravdivé informácie vyžadované pri riešení analytických prác. Záruky sa
nevzťahujú ani na zmeny v organizácií objednávateľa po odovzdaní diela a ktoré môžu mať vplyv na kvalitu
odovzdaného diela.
Článok VIII. - Osobitné dohody
8.1 Zhotoviteľ diela je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách z IS obecného úradu, ktoré boli
zhotoviteľovi sprístupnené alebo s ktorými sa zoznámil pri výkone svojej činnosti podľa tejto zmluvy pre
objednávateľa a zhotoviteľ sa zaväzuje k tomu, že tieto informácie nebude bez súhlasu objednávateľa
sprístupňovať iným subjektom.
8.2 Zhotoviteľ diela je povinný vrátiť podkladové materiály, ktoré mu objednávateľ odovzdal na zabezpečenie
plnenia predmetu zmluvy najneskôr ku dňu ukončenia tejto zmluvy.
Článok IX. - Záverečné ustanovenia
9.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zhora označenými zmluvnými stranami. Zmluva
nadobúda účinnosť dňom uverejnenia.
9.2 Táto zmluva môže byť menená iba písomnými dodatkami odsúhlasenými obidvoma zmluvnými stranami a
označeným poradovým číslom a dátumom.
9.3 Na právne vzťahy touto zmluvou založené a v nej výslovne neupravené, sa použijú príslušné ustanovenia
Občianskeho zákonníka.
9.4 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch rovnocenných rovnopisoch s platností originálu, pričom dva si
ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.
V Cejkove dňa:

....................................................
Za objednávateľa

........................................................
Za zhotoviteľa

