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čl. I. 

Zmluvné strany 

 

 1. Poskytovateľ  MAHUT Group a.s. 

Škultétyho 1880/7, 075 01 Trebišov  

Zapísaný v OR okresného súdu Košice I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1693/V 

IČO : 50788973 

IČ DPH : SK2120497214 

Bankové spojenie : Československá obchodná banka a.s. 

Číslo účtu : SK43 7500 0000 0040 2455 3716 

Emailové spojenie: kancelaria@mahut-group.sk 

Štatutár : JUDr. Adam Mahut, MBA  

Telefonický kontakt: +421 918 739 949 

(ďalej len „ poskytovateľ“) 

 

 2. Objednávateľ:  Obec Zemplínske Jastrabie 

Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie  

IČO : 00 332 216 

Emailové spojenie : obec@zemplinskejastrabie.sk 

Email pre zasielanie faktúr : obec@zemplinskejastrabie.sk 

Starosta obce : Miroslav Maďar 

Kontaktná osoba: Miroslav Maďar 

Telefonický kontakt: 056/6681991 

(ďalej len „objednávateľ“) 

čl. II. 

Úvodné ustanovenia 

1. Vysvetlenie základných pojmov použitých v tejto zmluve v zmysle zákona:  

• informačný systém verejnej správy: je každý systém prevádzkovaný elektronicky, ktorý 

obsahuje údaje a poskytuje základnú službu (ďalej len systém),  

• sieť a informačný systém verejnej správy: elektronická komunikačná sieť, informačný systém, 

každé zariadenie a komunikačný systém alebo údaje, ktoré sú v nich vytvárané, ukladané, 

spracúvané, získavané alebo prenášané prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete 

alebo informačného systému, na účely prevádzkovania, používania, ochrany a udržiavania 

týchto sietí a systémov,  

• kybernetický priestor: globálny dynamický otvorený systém sietí a informačných systémov, 

ktorý tvoria aktivované prvky kybernetického priestoru, osoby vykonávajúce aktivity v tomto 

systéme a vzťahy a interakcie medzi nimi,  

• kybernetická bezpečnosť: stav, v ktorom sú siete a informačné systémy schopné odolávať na 

určitom stupni spoľahlivosti akémukoľvek konaniu, ktoré ohrozuje dostupnosť, pravosť, 

integritu alebo dôvernosť uchovávaných, prenášaných alebo spracúvaných údajov alebo 

súvisiacich služieb poskytovaných alebo prístupných prostredníctvom týchto sietí a 

informačných systémov,  

• incident: akákoľvek udalosť, ktorá má z dôvodu narušenia bezpečnosti siete a informačného 

systému, alebo porušenia bezpečnostnej politiky alebo záväznej metodiky negatívny vplyv na 
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kybernetickú bezpečnosť alebo ktorej následkom je strata dôvernosti údajov, zničenie údajov 

alebo narušenie integrity systému, obmedzenie alebo odmietnutie dostupnosti základnej 

služby alebo digitálnej služby, vysoká pravdepodobnosť kompromitácie činností základnej 

služby alebo digitálnej služby alebo ohrozenie bezpečnosti informácií.  

• základná služba: služba, ktorá je zaradená v zozname základných služieb a spĺňa niektorú z 

podmienok v zmysle ust. § 3 písm. k) zákona č. 59/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov,  

• prevádzkovateľ základnej služby: orgán verejnej moci alebo osoba, ktorá prevádzkuje aspoň 

jednu službu podľa ust. § 3 písm. k) zákona č. 59/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov,  

• úrad: Národný bezpečnostný úrad,  

• zákon: zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov,  

• konzultant: osoba poverená poskytovateľom vykonávajúca predmet zmluvy pre 

objednávateľa,  

• automat: je zariadenie, ktoré je súčasťou monitorovacej a dohľadovej jednotky, ak je takáto 

implementovaná v sieti objednávateľa, ktorej úlohou je upozorňovať prostredníctvom mailov 

a vizuálnych grafov s cieľom detekovať bezpečnostné incidenty,  

• alert: je notifikačná správa, ktorú posiela automat a/alebo objednávateľ prostredníctvom mailu 

pre poskytovateľovi o potenciálnej hrozbe.  

• Koncová jednotka: zariadenie pre automatizované spracovávanie informácií základnej služby, 

najmä osobné počítače, notebooky, tablety, kiosky atď.  

2. Zmluvná strana označená ako poskytovateľ nemá postavenie poskytovateľa digitálnej služby v 

zmysle ust. § 3 písm. n). 

 

čl. III. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovať službu dohľadu nad kybernetickou bezpečnosťou u 

objednávateľa základnej služby, ktorý zahŕňa:  

• riešenie požiadaviek úradu,  

• kontrolu aktuálneho stavu pripravenosti zvládnuť naplnenie požiadaviek zákona a to v oblasti 

technickej a technologickej,  

• zistenie rozsahu a počtu systémov a definovanie rozsahu zabezpečenia v zmysle zákona,  

• testovanie zabezpečenia koncových jednotiek a to v zmysle ochrany pred nežiaducim útokom,  

• kontrolu a testovanie zabezpečenia šifrovania a znemožnenia odcudziť, pozmeniť, znehodnotiť 

alebo vymazať údaje a informačné systémy verejnej správy,  

• posúdenie vhodnosti technického riešenia monitorovania a logovania udalosti v sieti,  

• zabezpečenie riešenia pre monitorovanie,  

• posúdenie vhodnosti a potreby zálohovania systémov a zvýšenia bezpečnosti a ochrany 

prevádzkovaných systémov,  

• posúdenie vhodnosti implementácie zariadení potrebných pre detekciu a logovanie incidentov,  

• vypracovanie smerníc a dokumentácie k zisteným opatreniam,  

• klasifikáciu kategorizáciu systémov,  
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• odporúčania pre zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v zmysle zákona s rozdelením na nutné 

zabezpečenie pre odstránenie nedostatkov, zabezpečenie vyžadované v zmysle zákona a 

odporúčané zabezpečenie.  

2. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa činnosti podľa tejto zmluvy riadne, 

odborne a včas, a to od momentu účinnosti tejto zmluvy. Za riadne plnenie predmetu zmluvy 

vzniká poskytovateľovi nárok na odmenu v zmysle dojednaných ustanovení podľa článku VI. 

tejto zmluvy.  

 

čl. IV. 

Odplata a platobné podmienky 

1. Za poskytovanie v zmysle predmetu zmluvy prináleží poskytovateľovi pravidelná paušálna 

mesačná odplata vo výške : 50,- EUR (slovom: päťdesiat EUR). Uvedená suma bude navýšená 

o 20% sadzbu DPH, nakoľko poskytovateľ je platca DPH. Úhradu dojednanej odplaty za daný 

mesiac, si bude poskytovateľ uplatňovať faktúrou / daňovým dokladom / , ktorú  vystaví vždy 

na začiatku kalendárneho mesiaca za ktorý je odplata účtovaná s povinnosťou doručiť ju 

objednávateľovi a to bez zbytočného odkladu.  

2. Poskytovateľ sa zaväzuje vyhotovené faktúry vo formáte PDF zaslať elektronicky na e-mailovú 

adresu objednávateľa, a to v deň ich vystavenia.  

3. Splatnosť fakturovanej odplaty je dojednaná k 20. dňu kalendárneho mesiaca.  

4. Omeškanie objednávateľovi s úhradou odplaty zakladá právo poskytovateľa na uplatnenie si 

úrokov z omeškania v zákonnej výške platnej k počiatočnému dňu omeškania objednávateľa.  

5. Pokiaľ počas trvania zmluvy dôjde k zmene zákona a táto zmena bude mať vplyv na rozsah 

povinností objednávateľa a/alebo povinnosti konzultanta v zmysle zákona, môže poskytovateľ 

iniciovať rokovanie strán o úprave zmluvne dojednanej odplaty. Ak do prijatia dohody o 

zmenenej odplate v dôsledku zmeny zákona, nie je poskytovateľ povinný plniť povinnosti 

uložené alebo zmenené zákonom v znení jeho novely prijatej po uzatvorení tejto zmluvy.  

6. Výkon činnosti konzultanta je v zmysle tejto zmluvy dojednaný nasledovne: a. priamo v sídle 

objednávateľa do 60 dní od podpisu tejto zmluvy za účelom zoznámenia sa s infraštruktúrou 

počítačovej siete a mierov jej aktuálneho zabezpečenia,  

• ďalej povinnosť poskytnúť súčinnosť najmä pri kompletizácii dokumentov vyžadovaných 

úradom a to najmä dotazníkov, a ich elektronickým odoslaním na mailovú adresu 

objednávateľa,  

• príprava podkladov v zmysle zákona a to dokumentácie a smerníc, ktoré zákon vyžaduje a ich 

dodanie do 90 dní od vykonania analýzy v zmysle bodu 6. písm. a.) tohto článku,  

• koordinácia tretích strán a subdodávateľov objednávateľa, ktorý sa budú zúčastňovať na 

implementácii nových technológií a/alebo automatu,  

• príprava kompletizácia formulárov pre nahlasovanie incidentov, najmä získanie podkladov pre 

identifikovanie incidentu alebo hrozby,  

• riešenie dôsledkov porušenia kybernetickej bezpečnosti, a to najmä obnova dát v prípade 

poškodenia v koncových jednotkách v rámci možností objednávateľa v zmysle a rozsahu 

implementovaných technológií.  

7. Podmienky a odplata za prítomnosť konzultanta u objednávateľa požadovaná z jeho strany nad 

rámec intervalu uvedeného v bode 6, bude predmetom osobitného dojednania medzi 

zmluvnými stranami a to najmä v prípade ak to nevyžaduje poskytovanie dohodnutého 

rozsahu služieb.  
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8. Preukázateľným výstupom o realizácii služieb v sídle objednávateľa bude protokol o 

aktuálnom stave siete, zabezpečenia systémov a koncových jednotiek, ktorý vyhotoví a podpíše 

konzultant a odošle v elektronickej podobe objednávateľovi v lehote nie dlhšej ako 10 

pracovných dní od uskutočnenia analýzy u objednávateľa.  

 

čl. V. 

Povinnosti a práva poskytovateľa 

1. Medzi povinnosti poskytovateľa na riadne plnenie predmetu tejto zmluvy patrí najmä: a. 

povinnosť navrhovať objednávateľovi riešenia pre riadenia bezpečnostných incidentov a 

riešenia pre bezpečnosť webových sídiel a základných služieb poskytovaných prostredníctvom 

systémov objednávateľa,  

• povinnosť nastaviť štandardy, v ktorých sú siete a informačné systémy, na určitom stupni 

spoľahlivosti primeranej ich dôležitosti, schopné odolávať útoku, ktorý ohrozuje dostupnosť, 

pravosť, integritu alebo dôvernosť uchovávaných, prenášaných alebo spracúvaných údajov,  

• povinnosť poskytovať objednávateľovi konzultácie a poradenstvo v oblasti kybernetickej 

bezpečnosti,  

• povinnosť poskytovať objednávateľovi súčinnosť pri kontrole zo strany úradu,  

• povinnosť riešiť bezpečnostné incidenty na základe prijatých alertov, a to bez zbytočného 

odkladu s ohľadom na zákonnú povinnosť nahlasovať incidenty najneskôr do 72 hodín od ich 

zistenia,  

• zodpovednosť za kvalifikáciu, odbornosť, ako aj plnenie zákonných povinností svojich 

konzultantov, pričom poskytovateľ môže poveriť činnosťou konzultanta pre účely tejto zmluvy 

tretiu stranu, a to bez predchádzajúceho súhlasu, pokiaľ je preukázateľné oboznámený o jej 

odbornosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti.  

 

čl. VI. 

Povinnosti objednávateľa 

1. V zmysle dohody zmluvných strán je poskytovateľ oprávnený vyžadovať pre riadne plnenie 

tejto zmluvy plnú súčinnosť zo strany objednávateľa. Za týmto účelom sa objednávateľ 

zaväzuje najmä: a. poskytnúť na požiadanie, ktoré môže byť vznesené akoukoľvek 

preukázateľnou formou (osobne, písomne resp. vrátane toho aj formou elektronickej 

komunikácie na určenú e-mailovú adresu) tie informácie, ktoré sú nevyhnutné pre 

poskytovateľa na riadne a včasné plnenie tejto zmluvy,  

• bezodkladne preukázateľnou formou informovať poskytovateľa o prijatí oznámenia o ohlásenej 

kontrole zo strany úradu s uvedením najmä predmetu a účelu kontroly a bude ho bezodkladne 

preukázateľne informovať o prijatí akejkoľvek písomnosti zo strany Úradu,  

• že bude informovať poskytovateľa o všetkých zmenách a skutočnostiach dôležitých pre plnenie 

povinností poskytovateľa, ktoré mu vyplývajú z tejto zmluvy alebo príslušných právnych 

predpisov,  

• plniť si svoje finančné záväzky a to najmä aj je dohodnutá rozšírená implementácia zariadení 

ako automat, prípadne nákup softvérových licencií tretích strán, potrebných pre plnenie tejto 

zmluvy.  
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čl. VII. 

Poistenie a pokuty 

1. Pre účely zabezpečovania zákonnosti ochrany osobných údajov prostredníctvom zodpovednej 

osoby je poskytovateľ poistený a toto poistenie je, a bude platné po celú dobu trvania zmluvy s 

dojednaným poistným plnením až do sumy 100.000,- EUR / jednostotisíc EUR /.  

2. Pokiaľ počas trvania tejto zmluvy bude u objednávateľa vykonaná kontrola, po ukončení ktorej 

bude objednávateľovi právoplatne napriek konaniu v súčinnosti s poskytovateľom udelená 

pokuta, podľa § 31 zákona, zaväzuje sa poskytovateľ nahradiť mu vzniknutú škodu 

(preukázateľne zapríčinenú poskytovateľom), predstavujúcu sumu, ktorú v dôsledku 

právoplatne udelenej sankcie zo strany úradu zaplatil a to do sumy v akej mu na základe jeho 

poistnej zmluvy, bod 1. tohto článku, bolo plnené zo strany poisťovne. Pre vylúčenie 

pochybností navyše platí, že iba pokiaľ by poisťovňa plnila maximálne dojednaný poistný limit 

uvedení v bode 1 tohto článku, avšak uložená sankcia by bola vyššia, rozdiel medzi uloženou 

sankciou a poistným plnením bude znášať poskytovateľ.  

3. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá vznikla objednávateľovi na úseku 

kybernetickej bezpečnosti prostredníctvom ním určenej osoby (manažér kybernetickej 

bezpečnosti) ak:  

• objednávateľ porušil vo vzťahu k poskytovateľovi povinnosť riadnej a včasnej súčinnosti, 

• objednávateľ napriek písomnému oznámeniu zodpovednej osoby neprijal ňou určené 

opatrenia pre zvýšenie kybernetickej bezpečnosti alebo nezabezpečil odstránenie ním zistených 

nedostatkov,  

• nezaslal úradu námietky, vyjadrenia či akékoľvek stanovisko, ktoré v jeho mene včas písomne 

pripravil konzultant s cieľom preukázať dodržiavanie zákona u objednávateľa a/alebo s cieľom 

zrušiť rozhodnutie o pokute, a/alebo s cieľom napadnúť oprávnenosť či výšku udelenej pokuty 

zo strany úradu,  

• sa objednávateľ neriadil vypracovanou dokumentáciou, smernicami alebo projektom a 

nezabezpečil implementáciu potrebných technických a technologických alebo personálnych 

opatrení podľa pokynov poskytovateľa,  

4. Nie je porušením žiadnej zmluvnej povinnosti zo strany poskytovateľa ak táto povinnosť 

nebola splnená ako výsledok omisívneho konania objednávateľa, a to platí po celú dobu, kedy 

bol objednávateľ v omeškaní s odplatou pre poskytovateľa.  

 

čl. VIII. 

Autorské práva a ochrana 

1. Pri plnení povinností poskytovateľa môže byť objednávateľovi dodaná dokumentácia, ktorá ma 

povahu dielo v zmysle autorského zákona. Ochranu takéhoto diela upravuje osobitný predpisy 

a najmä Autorský zákon, Objednávateľ sa zaväzuje s takýmto dielom naložiť tak, aby neboli 

porušené autorské práva poskytovateľa, tj. iba v rozsahu, za ktorý bolo dielo vyhotovené a 

využívať ho len na účely, na ktoré je určené.  

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že nebude dielo poskytovať iným právnym subjektom za účelom, 

ktorý je v rozpore s autorským zákonom a to najmä kopírovanie, rozmnožovanie, citácia, ktoré 

by viedli k jeho opätovnému využitiu treťou stranou.  

3. Poskytovateľ sa dištancuje od zodpovednosti sa vhodnosť použitia diela pre iné právne 

subjekty a/alebo subjekty pre ktoré nie je dielo určené , čím sú dotknuté právo na náhradu 
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škody a ušlého zisku poskytovateľa. Zároveň môže byť takéto konanie vyhodnotené zo strany 

poskytovateľa o hrubé porušenie objednávateľa tejto zmluvy.  

 

čl. IX. 

Doba trvania zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a je platná od dátumu podpisu oboma zmluvnými 

stranami. Zmluva je účinná v zmysle zákona o zverejňovaní zmlúv, ktorý je platný pre verejnú 

správu. Z vôle zmluvných strán je možné túto dobu skrátiť alebo zmeniť na dobu určitú a to 

písomným dodatkom k tejto zmluve podpísaným oboma zmluvnými stranami.  

2. Každá zo zmluvných strán je oprávnená túto zmluvu ukončiť odstúpením, pokiaľ druhá 

zmluvná strana porušuje opakovane túto zmluvu alebo podstatným spôsobom poruší túto 

zmluvu a napriek písomnej výzve neprijme v primeranej lehote opatrenia na zabránenie 

porušovania zmluvy.  

3. Každá zo zmluvných strán je oprávnená zmluvu končiť výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu. 

Výpovedná lehota je 2 kalendárne mesiace počítané od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.  

4. V prípade, že dôjde k ukončeniu zmluvy berie objednávateľ na vedomie, že poskytovateľ od 

dátumu ukončenia zmluvy nenesie žiadnu zodpovednosť za úroveň kybernetickej bezpečnosti 

u objednávateľa ani za žiadnu prípadnú pokutu udelenú objednávateľovi zo strany úradu.  

5. V zmysle dohody zmluvných strán platí, že pokiaľ bude nie z dôvodu porušenia zmluvy zo 

strany poskytovateľa táto zmluva ukončená skôr ako uplynie doba 1 (jedného) roka trvania jej 

účinnosti, zaväzuje sa objednávateľovi najneskôr ku dňu ukončenia účinnosti zmluvy (ak sa 

strany nedohodnú inak) vyplatiť poskytovateľovi sumu (ďalej len „Suma“) v takej výške, aby 

celková hodnota poskytovateľom prijatej odplaty za trvanie zmluvy, vrátane Sumy podľa tohto 

bodu zmluvy bola vo výške, ktorá zodpovedá hodnote odplaty za obdobie 1 roka.  

6. Poskytovateľ sa zaväzuje, že počas plynutia výpovednej lehoty, poskytne súčinnosť 

objednávateľovi, prípadne ním určenej zodpovednej osobe a to najmä tak, že v dohodnutý deň 

(najneskôr však v posledný deň účinnosti zmluvy) odovzdá celú dokumentáciu, ktorú má k 

dispozícii a ktorá vznikla počas vykonávania jeho činnosti a poskytne mu všetky informácie, o 

ktoré objednávateľ požiada a to najmä prístupové heslá do implementovaných systémov za 

ktoré poskytovateľ zodpovedal.  

7. V prípade, ak do ukončenia účinnosti zmluvy zistí objednávateľ, že nejaká dokumentácia nie je 

v súlade s aktuálnym stavom spracúvania osobných údajov alebo nie je v súlade so zákonom, 

poskytovateľ sa zaväzuje vykonať nápravu. Po i) odovzdaní dokumentácie objednávateľovi 

počas plynutia výpovednej lehoty v dohodnutý deň, resp. ii) po účinnosti výpovede (podľa 

toho, ktorý okamih: i) al. ii) nastane skôr), nenesie poskytovateľ žiadnu zodpovednosť, za stav 

úrovne kybernetickej bezpečnosti u objednávateľa ani za žiadnu prípadnú pokutu zo strany 

úradu či za s tým spojené nároky tretích osôb. V prípade, že poskytovateľ poskytol 

objednávateľovi (príp. ním poverenej osobe) súčinnosť podľa tohto bodu, resp. bol pripravený 

ju poskytnúť, ale objednávateľ o ňu nežiadal, má sa za to, že okamihom odovzdania 

dokumentácie (vyššie sub. i) alebo okamihom ukončenia zmluvy (vyššie sub ii), podľa toho 

ktorý okamih i) – al. ii) nastane skôr, sa právne vzťahy (a všetky prípadné nároky) medzi 

objednávateľom a poskytovateľom považujú za vysporiadané (urovnané) s výnimkou práva 

poskytovateľa na dosiaľ nevyplatenú zmluvnú odmenu za obdobie do ukončenia trvania 

zmluvy.  
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čl. X. 

Zachovávanie mlčanlivosti 

1. Zmluvné strany, nimi poverené osoby, subdodávatelia ako aj zamestnanci oboch zmluvných 

strán, sú povinní zachovávať v tajnosti všetky dôverné informácie, ktoré sú uvedené v tejto 

zmluve prípadne v jej prílohe a/alebo ktoré budú uvedené v jej dodatkoch a prílohách a/alebo 

ktoré im boli poskytnuté, alebo ktoré inak získali v súvislosti so zmluvou alebo s ktorými sa 

oboznámili počas plnenia zmluvy, resp. ktoré súvisia s predmetom plnenia, s údajmi, ktoré 

podliehajú ochrane podľa zákona, s údajmi o klientoch a obchodných partneroch zmluvných 

strán, údajmi z informačného systému ktorejkoľvek zmluvnej strany a predzmluvnými 

rokovaniami s ňou súvisiacimi, s výnimkou nasledujúcich prípadov: a. ak je poskytnutie 

informácie od dotknutej zmluvnej strany uložené na základe všeobecne záväzných právnych 

predpisov alebo na základe povinnosti uloženej postupom podľa všeobecne záväzných 

právnych predpisov (napr. zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),  

• ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu, ako je porušenie povinnosti mlčanlivosti 

dotknutou zmluvnou stranou, informácie, ktoré už sú v deň podpisu zmluvy verejne známe 

alebo ktoré je možné už v deň podpisu tejto zmluvy získať z bežne dostupných informačných 

prostriedkov,  

• informácie, ktoré sa stanú po podpise zmluvy verejne známymi alebo ktoré možno po tomto 

dni získať z bežne dostupných informačných prostriedkov,  

• ak je informácia poskytnutá odborným poradcom dotknutej zmluvnej strany (vrátane 

právnych, účtovných, daňových a pod.), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou 

povinnosťou mlčanlivosti alebo, ak sa voči dotknutej zmluvnej strane zaviazali povinnosťou 

mlčanlivosti,  

• pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného konania, ktorého je 

dotknutá zmluvná strana účastníkom,  

• ak je informácia poskytnutá so súhlasom druhej zmluvnej strany.  

2. Zmluvné strany sú povinné zachovať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, ibaže by 

z tejto zmluvy alebo z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov vyplývalo inak. 

Tento záväzok trvá aj po ukončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy.  

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

druhej zmluvnej strany nepoužijú pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám a 

ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú 

členovia výkonných alebo kontrolných či dozorných vrcholových orgánov zmluvných strán, 

audítori alebo právni poradcovia zmluvných strán, ktorí sú ohľadne im sprístupnených 

informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných právnych 

predpisov.  

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky zúčastnené osoby a subjekty, budú s takto poskytnutými 

informáciami a zistenými skutočnosťami nakladať ako s dôvernými informáciami.  

5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú zmluvnú stranu o porušení povinnosti 

mlčanlivosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení dozvedeli.  

6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú ochraňovať dôverné informácie druhej zmluvnej strany 

s rovnakou starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy 

však najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti a zachovávania ochrany a 

dôvernosti údajov v súlade s právnym poriadkom SR.  
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čl. XI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každá zo 

zmluvných strán obdrží 1 rovnopis. 

2. Táto zmluva môže byť menená alebo doplnená len po dohode obidvoch zmluvných strán 

očíslovanými písomnými dodatkami k zmluve, ktoré budú tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť. 

3. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú  príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona o ochrane osobných údajov ako aj 

inými dotknutými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v 

Slovenskej republike. 

4. Akékoľvek spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy 

alebo v súvislosti so Zmluvou sú Zmluvné strany povinné bezodkladne riešiť rokovaniami a 

vzájomnou dohodou. 

5. Zmluvné strany po prečítaní zmluvy vyhlasujú, že zmluva vyjadruje ich skutočnú, vážnu a 

slobodnú vôľu a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

 

 

V................................................,dňa...............                               V................................................,dňa............... 

 

 

 

........................................................................                                    ........................................................................ 

               Obec Zemplínske Jastrabie                                                                MAHUT Group a.s. 

                        starosta obce                                                                                  štatutárny orgán  

                      Miroslav Maďar                                                    JUDr. Adam Mahut, MBA 

 


