
Z M L U V A  0  D I E L O  
(§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka) 

1. Objednávateľ': Materská škola  

Galaktická 9 

040 12 Košice 
IČO: 35543167 

Bankové spojenie: Dexia banka Košice 

Č.ú.: 0503365001/5600 

Zastúpená: Mgr. Anna Magdošková — riaditeľ MŠ 

2. Zhotoviteľ'

: 

CUBS, s.r.o., 
so sídlom: Jánošíkova 6, 040 01 Košice  

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., 

oddiel: Sro, vložka 14190/V., 

IČO: 36 572 799 

Bankové spojenie: Ľudová banka, a.s., pobočka Košice, 

č. účtu: 4350253209/3100 

zastúpená: Jana Dzuriková — konateľ' spoločnosti 
 

uzatvárajú zmluvu nasledujúceho znenia: 

Čl. I 

Predmet diela 

1. Zhotoviteľ' sa zaväzuje vypracovať' v zmysle ust. § 16 a nasl. Zákona NR SR 

č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov bezpečnostný projekt informačného 

systému prevádzkovaného objednávateľom, ktorý bude obsahovať'  najmä 

bezpečnostný zámer, analýzu bezpečnosti informačného systému a bezpečnostné 

smernice. Spracovaný bude v súlade so základnými pravidlami bezpečnosti 

a zákonnosti prevádzkovaného informačného systému, vydanými bezpečnostnými 

štandardami, právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská 

republika viazaná. 

2. Objednávateľ' sa zaväzuje zhotovený projekt prevziať' a zaplatiť' za dielo.  

Čl. II 
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Doba vykonania diela 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať' predmetný bezpečnostný projekt 

do 15 apríla 2004 a zároveň zabezpečí spoločne s prevádzkovateľom IS: 

a) vyplnenie prihlášky na registráciu jestvujúceho /-cich/ informačného systému a 

jej /ich/ odoslanie na Úrad na ochranu osobných údajov v Bratislave, 

b) vypracovanie evidenčných listov prevádzkovaných IS, 

c) vypracovanie písomných poverení pre oprávnené osoby, 

d) vypracovanie písomných súhlasov na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb, 

e) vypracovanie písomných poučení o povinností mlčanlivosti, 

f) vypracovanie zmluvy so sprostredkovateľom, poverenie pre sprostredkovateľa, 

g) spoluúčasť' pri písomnom poverení zodpovedných osôb za zákonnosť' 

spracúvania osobných údajov, 

h) vykoná odborné školenie pre zodpovedné a oprávnené osoby, o čom vydá 

doklad. 

i) vypracovanie smernice ochrany prevádzkovaných IS. 

Čl. III 

Cena diela 

1. Za dielo objednávateľ zaplatí čiastku 2.000.- Sk (slovom: dvetisíc slovenských 

korún), na základe faktúry zhotoviteľa, splatnej do 14 dní od doručenia. 

Čl. IV 

Súčinnosť' objednávateľa 

1. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi všetky potrebné informácie, podklady 

a súčinnosť, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre vypracovanie bezpečnostného projektu 

objednávateľom prevádzkovaného informačného systému. 

Čl. V 

Povinnosť' mlčanlivosti 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje povinnosťou mlčanlivosti o informáciách, ktoré sa 

dozvie pri zhotovovaní diela. 

2. 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 vyfakturovania 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. 

Čl. VI 

Odovzdanie a prevzatie diela 

1. Zhotoviteľ' vyzve objednávateľa na prevzatie vypracovaného bezpečnostného 

projektu informačného systému, ktoré mu odovzdá v jednom výtlačku osobne.  

Čl. VH 

Záverečné ustanovenia 

1. Vo všetkých ostatných otázkach, výslovne neupravených touto zmluvou sa 

postupuje podľa ustanovení Obchodného zákonníka. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana 

obdrží jeden výtlačok. 

Čl. VM 

Zástupcovia zmluvných strán 

1. Vo všetkých veciach tejto zmluvy konajú:  

za objednávateľa: p. Mgr. Anna Magdošková, riaditeľ MŠ  

za zhotoviteľa: p. Jana Dzuriková, konateľ' spoločnosti 

2. V technických otázkach a otázkach súčinnosti pri vyhotovení diela :  

za objednávateľa: p. Mgr. Anna Magdošková, riaditeľ' MŠ 

za zhotoviteľa: p. RNDr. Miloš Sklenár, manager spoločnosti 

V Košiciach dría 1. apríla 2004 

 

 

 

  
   

Mgr. Anna Magdošková 

riaditeľ' MŠ 
Jana Dzuriková 

CUBS, s.r.o. — konateľ' spoločnosti 
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