ZMLUVA O

DIELO

(§ 536 a naši. Obchodného zákonníka)
1. Objednávateľ:

Agropodnik Slamoz, spol. s r.o.
so sídlom: Hlavná 480, 076 64 Zemplínska Teplica
IČO: 36204447
Zastúpená: Ing. Jaroslavom Spišákom - konateľom

2. Zhotovíte!':

CUBS plus, s.r.o.
so sídlom: Masarykova č. 21, 040 01 Košice
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach I,
oddiel: Sro, vložka 31238/V
IČO: 46 943 404
IČ DPH: SK2023678110
DIČ: 2023678110
Bankové spojenie: SBERBANK, a.s., č. účtu: 4350360602/3100
IBAN: SK7831000000004350360602
SWIFT: LUBASKBX
zastúpená: Mgr. Jaroslavom Dzurikom - konateľom spoločnosti

uzatvárajú zmluvu nasledujúceho znenia :

ČI.I.
Predmet diela.
1. Zhotovíte!' sa zaväzuje vykonať dielo - vypracovanie bezpečnostného projektu informačných
systémov prevádzkovaných objednávateľom (ďalej len „bezpečnostný projekt"), bezpečnostných
smerníc a vypracovanie súvisiacich dokumentov v súlade so zákonom NR SR č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov. Dielo bude vykonané v súlade so základnými pravidlami bezpečnosti
a zákonnosti prevádzkovaných informačných systémov, vydanými bezpečnostnými štandardami,
všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky
(najmä úst. § 20 zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon
o ochrane osobných údajov"), právne záväznými aktmi Európskej únie a Európskych
spoločenstiev a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
2. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovený projekt prevziať a zaplatiť za dielo.
ČI. II.
Doba vykonania diela.
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať predmetný bezpečnostný projekt do 31.05.2014 a zároveň
zabezpečí spoločne s prevádzkovateľom IS:
analýzu technických, organizačných a personálnych opatrení,
hodnotenie bezpečnosti informačného systému,
písomné vypracovanie:
zákonom požadovaných písomných poverení oprávnených osôb,
evidenčných alebo registračných listov prevádzkovaných IS,
bezpečnostných smerníc,
Zmluvy so sprostredkovateľom.
súčinnosť pri aplikácii jednotlivých právnych kategórii vyplývajúcich z cit. zákona ako sú
účel, pravdivosť, správnosť, aktuálnosť, doba platnosti, oprávnená a zodpovedná osoba,
sprostredkovateľ IS, súhlas dotknutej osoby a pod. na podmienky Vami prevádzkovaného IS.
ČI. III.
Cena diela.
1. Za dielo objednávateľ zaplatí čiastku 490,00 € bez DPH (slovom: Štyristodeväťdesiat EURO), na
základe faktúry zhotoviteľa splatnej do 14 dní od doručenia.
2. Zmluvná pokuta sa stanovuje za nedodržanie dohodnutého termínu 0,04 % z dohodnutej ceny
za každý deň omeškania.
3. K uvedenej sume bude pripočítaná príslušná sadzba DPH.

ČI. IV.
Zánik zmluvy.
1.

Zmluva o dielo môže zaniknúť :
a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán,
b) výpoveďou objednávateľa, ak zhotoviteľ nedodrží či. II tejto zmluvy.
2. Výpovedná doba je l mesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca po doručení výpovede.

či. v!

Záväzky zmluvných strán.
1. Zhotoviteľ je povinný :
a) vykonať predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivosťou,
b) vykonať predmet zmluvy riadne a včas v rozsahu § 20 a naši. zákona NR SR č. 122/2013
Z.z. o ochrane osobných údajov,
c) zabezpečiť aj ďalšie touto zmluvou nešpecifikované, ale s predmetom zmluvy súvisiace
činnosti na základe požiadavky objednávateľa a po dohode obidvoch zmluvných strán.
2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi všetky potrebné informácie, podklady a súčinnosť, ktoré sú
nevyhnutne
potrebné
pre vypracovanie
bezpečnostného projektu
objednávateľom
prevádzkovaného informačného systému.

ČI. VI.
Povinnosť mlčanlivosti.
1.
2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje povinnosťou mlčanlivosti o informáciách, ktoré sa dozvie pri
zhotovovaní diela.
Ak zhotoviteľ poruší povinnosť mlčanlivosti o predmete diela tejto zmluvy zaväzuje sa uhradiť
objednávateľovi celý rozsah škôd spôsobených týmto porušením v peniazoch v lehote do 15
dní od ich vyfaktúrovania zhotoviteľovi. Okrem toho je zhotoviteľ povinný vydať
objednávateľovi bezdôvodné obohatenie, ktoré by získal porušením mlčanlivosti v lehote do 15
dní od uplatnenia požiadavky objednávateľom. Ak zhotoviteľ tieto lehoty nedodrží, zaväzuje sa
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,5 % za každý deň omeškania z dlžnej sumy až
do zaplatenia.

ČI. VII.
Zmluvná pokuta.
1.

Zavinené omeškanie zhotoviteľa s dodaním predmetu zmluvy sa považuje za porušenie
zmluvných povinností. V danom prípade zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu
vo výške 100,00 €.
2. Zavinené omeškanie objednávateľa s poskytnutím zhotoviteľovi všetkých potrebných informácii,
podkladov a súčinnosti, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre vypracovanie bezpečnostného
projektu objednávateľom prevádzkovaného informačného systému sa považuje za porušenie
zmluvných povinností. V danom prípade objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu
vo výške 100,00 €.

ČI. VIII.
Zodpovednosť za vady.
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa tejto zmluvy v súlade
s pokynmi objednávateľa.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho dodania.
3. Zhotoviteľ poskytuje záruku za odborné vypracovanie, správnosť a úplnosť dodaného
bezpečnostného projektu v trvaní 12 mesiacov odo dňa prevzatia diela.
4. Objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť zhotoviteľovi zmenu súčasného stavu
prevádzkovaných informačných systémov alebo vznik nových skutočností resp. stavu, ktorá má
podstatný vplyv na ochranu spracúvaných osobných údajov v prevádzkovaných informačných
systémoch.

ČI. IX.
Autorské práva
1. Zmluvné strany potvrdzujú, že dielo, ktorého vytvorenie je predmetom tejto zmluvy, a to
bezpečnostný projekt ochrany osobných údajov a smernice vypracované v zmysle zákona
o ochrane osobných údajov, je predmetom ochrany podľa zákona č. 618/2003 Z. z. Autorského
zákona v znení neskorších predpisov.
2. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi týmto časovo neobmedzenú licenciu na použitie
predmetného autorského diela (bezpečnostného projektu ochrany osobných údajov a smerníc
vypracovaných v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) v rozsahu potrebnom na plnenie
povinností objednávateľa podľa zákon o ochrane osobných údajov. Licencia sa objednávateľovi
udeľuje bez možnosti udeliť sublicenciu.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo (bezpečnostný projekt ochrany osobných údajov
a smernice vypracované v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) ani jeho časť nepoužije
v rozpore s udelenou licenciou a to najmä, že nebude:
dielo alebo jeho rozmnoženiny žiadnym spôsobom rozširovať,
vyhotovovať rozmnoženiny diela alebo jej časti s výnimkou rozmnoženín na úradné účely
alebo pre archív objednávateľa,
spracovávať, prekladať meniť dielo ani jeho časť (okrem zmeny diela v prípade zmeny
príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa na dielo).

ČI. X.
Odovzdanie a prevzatie diela.
1. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa
informačného
systému,
v sídle objednávateľa.

na prevzatie
ktoré
mu

vypracovaného
odovzdá

bezpečnostného
v jedinom

projektu
výtlačku

ČI. XI.
Záverečné ustanovenia.
1. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy bude možné len po vzájomnej dohode formou písomných
dodatkov, ktoré budú platné, ak budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán.
2. Vo všetkých ostatných otázkach, výslovne neupravených touto zmluvou sa postupuje podľa
ustanovení Obchodného zákonníka.
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jeden
výtlačok.
4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju
vlastnoručne podpísali.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť deň po dni jej
zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

ČI. XII.
Zástupcovia zmluvných strán.
1. Vo všetkých veciach tejto zmluvy konajú :
za objednávateľa:
p. Ing. Jaroslav Spišák - konateľ
za zhotoviteľa:
p. Mgr. Jaroslav Dzurik - konateľ spoločnosti
2. V technických otázkach a otázkach súčinnosti pri vyhotovení diela :
za objednávateľa:
p. Ing. Alica Čiripová - zamestnanec
za zhotoviteľa:
p. PhDr. Jana Géciová - zamestnanec spoločnosti

V Košiciach dňa

V Zemplínskej Teplici dňa.
AGROPODNIKSLAMOZspol.sr.0.

076 64 Zemplínska Teplica č. 94
IČO: 362 04 447. DIČ: 2020032003
Ing. Jaroslav Sp
konateľ Agropodniku Slamoz,

ol. s r.o.

Mgr. Jaroslav Dzurik
konateľ spoločnosti CUBS plus, s.r.o.

