
Zmluva 
o spolupráci pri zabezpečení kybernetickej bezpečnosti a spolupráci 

pri spracúvaní osobných údajov 
vo vzťahu k povinnosti zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti v zmysle 

Zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZoKB) 
a Vyhlášky NBÚ č. 362/2018 Z.z. a Vyhlášky č. 78/2020 Z.z. - o štandardoch pre informačné 

technológie verejnej správy 
a 

vo vzťahu k povinnosti ochrany osobných údajov v zmysle 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a Zákona 18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri prevádzke informačných systémov 

čl. 1 

Zmluvné strany 

1.1 Prevádzkovateľ 

Obchodné meno: Obec Kolárovice 

Sídlo: 013 54 , Kolárovice č.389 

Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Hruštinec, starosta obce 

Bankové spojenie: Prima banka 
IBAN: SK86 5600 0000 0031 66672 0001 
IČO: 00321362 DIČ: 2020626443 
Tel./Mobil: 041-5581020 E-mail: obeckolarovice@compnet.sk 
(ďalej len "prevádzkovateľ") 

1.2 Sprostredkovateľ: 

Obchodné meno: BROS Computing, s.r.o. 
Sídlo: Zádubnie 169, 010 03 Žilina 
Zapísaný vo Vložke č. 18580/L oddiel: Sro na OR OS Žilina 

Štatutárny zástupca: Miroslav Bros 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. IBAN: SK14 1100 0000 0026 2686 5400 
IČO: 36734390 DIČ: 2022315900 
Tel./Mobil: +421 903 606458 E-mail: brosland@brosland.eu 
(ďalej len "sprostredkovateľ") 

čl. 2 

Preambula 

2.1 Prevádzkovateľ ako poskytovateľ Základnej služby spolupracuje so sprostredkovate
ľom v oblasti zabezpečenia Kybernetickej bezpečnosti pri prevádzke Informačných 
systémov na základe tejto zmluvy. 
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ČI. 3 

Predmet zmluvy 

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností pri spolupráci 
zmluvných strán podľa ČI.2. 

3.2. Prevádzkovateľ poveruje sprostredkovateľa výkonom funkcie koordinátora 
kybernetickej bezpečnosti, resp. určuje ho za Manažéra kybernetickej bezpečnosti v 
zmysle Vyhlášky č. 362/2018 Z.z. , ktorý poskytuje prevádzkovateľovi nasledovné 
služby: 

je kontaktnou osobou na prijímanie a evidenciu hlásení kybernetických 
bezpečnostných incidentov, 
je kontaktnou osobou pre Národný bezpečnostný úrad (NBÚ), 
oznamuje zmeny Úradu podľa 17 ods. 5 do 30 dní od dňa ich vzniku, resp. od 
dátumu kedy sa o nich dozvedel, prostredníctvom jednotného informačného 
systému kybernetickej bezpečnosti, 
poskytuje konzultačnú činnosť pri aplikovaní požiadaviek ZoKB, 
rieši vzniknuté incidenty, 
zabezpečí audit kybernetickej bezpečnosti podľa § 29 ZoKB formou samo-
posúdenia (prípustné pri obciach do 6000 obyvateľov) 
navrhuje prevádzkovateľovi prijatie opatrení vyplývajúcich z auditu, 
korešpondenčnou formou a 1 x za rok fyzicky vykonáva dohľad nad 
dodržiavaním ZoKB, 
podieľa sa na spracovaní technických a organizačných opatrení, udržuje ich 
platné, aktuálne a napomáha ich uplatňovaniu v praxi. 

3.3 Sprostredkovateľ v spolupráci s prevádzkovateľom vypracuje Záverečnú správu 
z auditu vykonaného samo-posúdením a odovzdá ju prevádzkovateľovi na 
odoslanie na NBÚ. 

čl. 4 

Cena za plnenie predmetu zmluvy 

Cena za plnenie predmetu zmluvy podľa 61.3, bodu 3.3 
100+DPH = 120,00 EUR/jednorazovo za obdobie od podpisu zmluvy do 31.12.2022 

Cena za plnenie predmetu zmluvy podľa čl.3, bodu 3.4 
100+DPH = 120,00 EUR / jednorazovo 

Celková cena: 200,- + DPH = 240,- EUR 

Cena bude fakturovaná do 7 dní od podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 
Splatnosť faktúry: 7 dní. 

čl. 5 

Povinnosť mlčanlivosti 

5.1 Sprostredkovateľ je povinný pri poskytovaní služieb zabezpečiť ochranu 
spracovávaných osobných údajov tak, aby neumožnil neoprávnený prístup k údajom, 
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ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, ich inému 
neoprávnenému spracúvaniu, alebo zneužitiu. 

5.2 Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že bude zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch 
spracúvaných na internetových stránkach webového sídla prevádzkovateľa v zmysle 
§79, ods.2 zákona č. 18/2018 Z.z. počas trvania zmluvy. K povinnosti mlčanlivosti sa 
zaväzuje aj po skončení trvania zmluvy. 

5.3 Sprostredkovateľ zabezpečí, aby všetky ním poverené a oprávnené osoby k 
pracúvaniu osobných údajov boli riadne poučené, ako aj poučené o povinnosti 
mlčanlivosti. 

5.4 Sprostredkovateľ zabezpečí aby osobné údaje v elektronickej podobe boli uchovávané 
na zabezpečených serveroch a technických nosičoch údajov, ku ktorým budú mať 
prístup len ním poverené oprávnené osoby. 

5.5 Sprostredkovateľ zavedie technické, organizačné a personálne opatrenia, ktorých 
účinnosť bude pravidelne preverovať. 

čl. 6 

Zapojenie ďalších sprostredkovateľov a subdodávateľov 

6.1 Sprostredkovateľ môže poskytovať osobné údaje ďalším sprostredkovateľom 
osobných údajov, ktorí sú jeho subdodávateľmi pri poskytovaní služieb 
prevádzkovateľovi. 

6.2 Zapojenie alebo nahradenie ďalšieho sprostredkovateľa - subdodávateľa bude 
považované za schválené prevádzkovateľom, ak je o zapojení, alebo nahradení 
ďaľšieho sprostredkovateľa - subdodávateľa preukázateľne informovaný a ak proti 
tejto skutočnosti nevznesie písomnú námietku do 7 dní. 

6.3 V prípade námietok prevádzkovateľa musia byť dôvody námietky zo strany 
prevádzkovateľa podložené argumentymi tak aby k nim mohol sprostredkovateľ zaujať 
vecné konštruktívne stanovisko v snahe vyhovieť požiadavkám prevádzkovateľa, alebo 
navrhnúť prevádzkovateľovi ukončenie poskytovania služieb. 

čl. 7 

Právo kontroly 

7.1 Prevádzkovateľ má právo vykonávať u sprostredkovateľa a jeho subdodávateľov 
kontrolu dodržiavania plnenia povinností podľa tejto zmluvy. 

7.2 Sprostredkovateľ je povinný prevádzkovateľovi na základe jeho písomnej žiadosti 
poskytnúť všetky informácie potrebné na preukázanie dodržiavania povinností 
sprostredkovateľa, stanovených v čl. 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679. 

7.3 Sprostredkovateľ je povinný prevádzkovateľovi na základe jeho písomnej žiadosti 
poskytnúť všetky sprostredkovateľovi dostupné informácie potrebné na preukázanie 
dodržiavania bezpečnostných opatrní , stanovených v § 20 zákona č. 69/2018 Z.z. o 
kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

čl. 8 

Zodpovednosť za škodu a obmedzenie zodpovednosti 

8.1 Sprostredkovateľ nezodpovedá za nemajetkovú ujmu, za ujmu na dobrom mene, stratu 
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spočívajúcu v premeškanom čase, stratu spočívajúcu v prerušení poskytovania 
základnej služby, stratu spôsobenú sankciou udelenou prevádzkovateľovi ani za 
žiadnu ďalšiu nepriamu ani následnú ujmu nárokovanú prevádzkovateľom v súvislosti 
so spracovaním osobných údajov pri poskytovaní služieb podľa tejto zmluvy. 

8.2 Sprostredkovateľ zodpovedá prevádzkovateľovi výhradne za škodu, ktorú 
preukázateľne prevádzkovateľovi pri poskytovaní služieb sám spôsobil, pričom 
zodpovedá za ním spôsobenú škodu úhrnné najviac do výšky odmeny za poskytovanie 
služieb, ktorú mu prevádzkovateľ platí za obdobie 12 mesiacov. 

čl. 9 

Trvanie a zrušenie zmiuvy 

9.1 Zmluva je dojednaná na dobu určitú: od dátumu podpisu zmluvy do 31.12.2022. 

9.2 Zmluvu možno zrušiť obojstranne bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 
3 mesiace, alebo dohodou pri dodržaní podmienok dohody o zrušení zmluvy. 

čl. 10 

Záverečné ustanovenia 

10.1 Zmluva nadobúda platnosť okamihom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia prevádzkovateľom. 

10.2 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 
jeden. 

10.3 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť výhradne len formou písomného 
dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. 

10.4 Táto zmluva a vzťahy z nej vyplývajúce sa riadia právnym poriadkom SR. 

10.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, zmluvu uzavreli slobodne, 
vážne, určito a zrozumiteľne. 

V Žiline dňa: y 7 . 4, ^ ^ 2 V Kolároviciach d ň - n 7 -M- W? 
O B E C K O Ľ 

Miroslav Bros obecný 
, / \ 013 54KOL 

^ IČO: 32136?., DK 
sprostredkovatei prevádzkovateľ 
(pečiatka, podpis) ':t£Ľ^!íJ (pečiatka, podpis) 

íl. 
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