
1. Objednávatel':
obchodné meno:
Sídlo:
rČo:
lČ opn:
štatutárny orgán:
kontaktná osoba:

E-mail na kontaktnú osobu: ms.budl@extel,sk

2. Zhotovltel':
Obchodné meno: CUBS plus, s.r.o.

ZMLUVA O DIELO
(§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

Materská škola Budapeštianska 1

Budapeštianska 1,040 13 Košice
35559420
202t793048
Mgr, Iveta Strukanová, riaditelka školy
Mgr, Zuzana Lukáčová, hospodárka školy
Daniela Matová, vedúca školskej jedálne

Sídlo:
tčo:
tČ opn:
DIČ:
Zapísaná:

IBAN:
SWIFT:
Zastúpená:

Masarykova č,2t,04o 01 Košice
46 943 404
SK 2023678118
2023678118
v Obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach I, oddiel Sro,
vložka: 3t238lV

Bankové spojenie: SBERBANK, a.s., č. účtu: 4350360602/31OO
sK7B3 1000000004350360602
LUBASKBX
Mgr. Jaroslavom Dzurikom, konatel' spoločnosti

uzatvárajú zmluvu nasledujúceho znenia:

čl. r.
predmet diela

1. Zhotovitel'sa zavázuje vykonať dielo - vypracovanie aktualizácie dokumentácie smerujúcej
k zabezPeČeniu ochrany práva fyzických osób pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromnéhr
Života Pri sPracúvaní ich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
Č.20L6/679 o ochrane fyzických osób pri spracúvaní osobných údajov a o vol,nom pohybe
takýchto Údajov (d'alej len ,, GDPť ) a zákona NR SR č. 1B/201B Z. z. o ochrane osobnýcr
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - doplnenie o kamerový systém.
Dielo bude vYkonané v súlade so základnými pravidlami bezpečnosti a zákonnosti prevádzkovaných
informaČných sYstémov, vydanými bezpečnostnými štandardami, všeobecne záváznými právnyrri
PredPismi Platnými a ÚČinnými na ÚzemíSlovenskej republiky a právne záváznými aktmi Európskej
Únie a EuróPskych spoloČenstiev a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republik,a
viazaná.
2. Objednávatel'sa zavázuje vykonané dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.
3, Zhotovitel'sa zavázuje vykonaťdielo do troch mesiacov odo dňa podpísania tejto zmluvy.

čl. rr.
Cena diela a platobné podmienky

1. Za dielo objednávatel' zaplatí Čiastku 50 € bez DPH (slovom: páťdesiat Eur),
na základe faktúrY zhotovitel'a, ktorá bude dodaná pri odovzdaní dokumentácie vypracovanq
v zmysle Čt. t. teito zmluvy.

2. K uvedenej sume bude pripočítaná príslušná sadzba DPH.
3. Objednávatel'nie je Povinný uhradiť faktúru zhotovitel'a, ktorá nespíňa náležitosti stanovené

vŠeobecne závěznými právnymi predpismi, je vystavená pred dobou dohodnutou v tejto
zmluve alebo jej splatnosť je urČená v rozpore s touto zm|uvou. Neuhradenie takej faktúr,r
sa nebude považovať za omeškanie objednávatel'a.

4. V PríPade omeŠkania objednávatel'a s úhradou faktúry je zhotovitel' oprávnený požadovať
zaPlatenie Úrokov z omeŠkania vo výške 0,04 o/o z dohodnutej ceny diela za každý deň
omeškania.

5. Dohodnutá cena diela zahÉňa náhradu všetkých nákladov, ktoré zhotovitelbvi vzniknú pri plnení
jeho závázkov z tejto zmluvy.



1,
2.

čl. rrr.
Zánik zmluvy

zmluva o dielo m6že zaniknúť písomnou dohodou oboch zmluvných strán,

Ak dójde k zániku zmluvy podl,a odseku 1, zmluvné strany vyvinú úsilie, aby sa dohodli

nu uia:ornu vyhovujúcomvysporiadaní svojich práv a povinností,

čl. rv.
Závázky zml uvných strá n

Zhotovitel' je povinný :

a)splniťsvojezávázkyztejtozmluvyspotrebnouodbornoustarostlivosťou,
b) vykonať dielo riadne u uču, v rozsahu stanovenom GDpR a zákonom o ochrane osobných

ůouiou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

c) zabezpečiť aj d,alšie touto zmluvou nešpecifikované, ale s predmetom zm|uvy súvisiace

činnosti na zát<taoe po}iaoavt<y objednávatel,a a po dohode obidvoch zmluvných strán,

objednávatet, posr<ytňe zhotoviielbvi všetky potrebné informácie, podklady a súčinnosť,

ktoré sú nevyhnutne potrebné pre vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie objednávatelbm

prevádzkovaných IS.

objednávatel, nie je oprávnený poskytnúť dokumenty, ktoré pre neho vypracuje zhotovitel,

na základe tejto zmluvy, tretím osobám pre ich vlastné potreby, a to bez predchádzajúceho

súhlasu zhotovitel'a.

čl. v.
povinnosť mlča nlivosti

Zhotovitel, sa zavázuje povinnbsťáu mieanlivostl o informáciách, ktoré sa dozvie pri plnení tejto

zmluvy,
Ak zhotovitel,poruší povinnosť mlčanlivosti podl,a odseku 1, zavázuje sa uhradiť objednávate|,ovi

celý rozsah škód spósobených týmto porušením v peniazoch v lehote do 15 dní

od ich vyfakturovania oojeonávatelbm, okrem toho je zhotovitel'povinný vYdať objednávateťovi

bezd6vodné obohatenie, ktoré by zíst<at poruíením mlčanlivosti, v lehote do 15 dní

od uplatneňia 
-póžiádaViy objediravate1,orŤi; Ak zhotovitel, tieto lehoty nedodrží, zavázuje

sa zaplatiť on:eanavatet,ovi riróry z omeškania vo výške 0,5 o/o z dlžnej sumy za každý deň

omeškania až do zaplatenia,

čl. vr,
Zmluvná pokuta

1.

2,
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1.Aksazhotovitel,dostanedoomeškaniasosplnenímzávázku-vYkolť.::::J:",1"^o::.:'
il#.'";'fio"o"ž".i",,oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej PokutY vo výške 100'00 €'

l.,, 1 ^^.4.rnanr'r nnŤarlnV;
2. :ill}"jJ;r:,:'ř'fi;ii';#".'=;; "r"áiuun,l pokutu podl,a odsóku 1 oprávnený Požadovať

- á }^ ., .a:eahl t rr alznm vÝška
:ii"rffi:l'io#r'#io.;;;";;š.;il ;riň;tl zhotoviiel'a, a to v rozsahu, v akom výška

t't oay prusuhuje zmluvnú pokutu zaplatenú zhotovitelbm,

1.

2,

čl. vrr.
,, , ,Zodpovednosť za vady

Zhotovitel,zodpovedá za to,,že predmet zmluvy bude zhotovený podl'a tejto zmluvY a v súlade

s pokynmi a potrebami objednávatel'a, ktoré sú zhotovitelbvi známe,

zhotovitel,zodpovedá ,""ruay, ktoré má dielo v čase splnenia jeho závězku, Takou vadou

sa bude rozumieť najmá to, že dielo nespíňa požiadavky vyžadované touto zmluvou,

základnými pravidlami bezpečnosti a zákonnosti prevádzkovaných Is, vydanými

bezpečnostnými štandardami, všeobecne záváznými právnymi PredPismi Platnými a ÚČinnými

na území Slovenskej ."puótiry (právne záváznými aktmi Európskej únie a Európskych

spo|očenstiev a medzinárodnými zmluvami, ktorými je slovenská republika viazaná,

Ak má dielo uvedenú vadu, je zhotovitel, povinný odstrániť ju na vlastné náklady,

a to bezodkladne po jej vytknutí objednávatelbm,

Zhotovitel, poskytuje 
- 
záruku za odborné vypracovanie, správnosť a úplnosť dodaných

bezpečnostných dokumentov v trvaní 12 mesialov odo dňa splnenia závázku vykonať dielo,

v rámci tejto záruky je zho|ovitel, predovšetkým povinný odstrániť na vlastné náklady

akúkolVek vadu, na Řtoli sa záruka vzťahuje, a to bezodkladne po jej vytknutí

objednávatelbm,

3,



1.

2,

čI. vrrr.
Autorské práva

Zmluvné strany potvrdzujÚ, že dielo, ktorého vytvorenie je predmetom tejto zmtuvyje Predmetom ochrany podlh zákona č. 185/2015 Z.z, Autorského zákona v znení
neskorších predpisov.
Zhotovitel' poskytuje objednávatel'ovi týmto časovo neobmedzenú licenciu
na PouŽitie predmetného autorského diela v rozsahu potrebnom na plnenie
Povinností objednávate!? podl'a zákona o ochrane osobných údajov. Licencia
sa objednávatel'ovi udel'uje bez možnosti udeliť sublicenciu.
Objednávatel' sa zavázuje, že dielo ani jeho časť nepoužije v rozpore s udelenou
licenciou a to najmá, že nebude;
- dielo alebo jeho rozmnoženiny žiadnym spdsobom rozširovať,, vYhotovovať rozmnoŽeniny diela alebo jej časti s výnimkou rozmnoženín

na úradné účely alebo pre archív objednávatet'a,
- sPracovávať, prekladať meniť dielo ani jeho časť (okrem prekladu diela

Pre zahraniČných konatel'ov spoločnosti, a zmeny diela v prípade zmeny
príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa na die!o).

čl. rx.
záverečné ustanovenia

Meniť alebo aopÍňať obsah tejto zmluvy bude možné len po vzájomnej dohode formou
PÍsomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán,
Vo vŠetkých ostatných otázkach, výslovne neupravených touto zmluvou sa postupuje podl|l
ustanovení obchodného zákonníka.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jeden
výtlačok.
Zmluvné strany si zmluvu preČítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahorn
ju vlastnoručne podpísali,
zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán,

čl. x.
Zástupcovia zmIuvných strán

1. Vo všetkých veciach tejto zmluvy a v otázkach súčinnosti konajú:
za prevádzkovatel'a:
za poskytovatel'a:

Mgr. Iveta Strukanová, riaditelka školy
PhDr, Jana Géciová, MBA

V@ v košiciach dňa

3.
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riaditelka školy
-

\,it.


