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ZMLUVA 

O POSKYTOVANI SLUŽIEB MANAŽÉRA KYBERNETICKEJ A INFORMAČNEJ 

BEZPEČNOSTI 

uzatvorená podľa ustanovení § 269 ods. 2 zákona. č. 513/1991 Zb. v platnom znení (Obchodný zákonník), zákona č. 

69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a vyhlášky č. 362/2018 Z. z. ktorou sa ustanovuje obsah a rozsah bezpečnostných 

opatrení a obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie, zákona č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej 

správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 179/2020 Z.z. ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a 

obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy 

 

 

Objednávateľ : Obec Oravské Veselé 

Sídlo: Oravské Veselé 374, 029 62 

Zápis v obchodnom registri:  

IČO: 00650498 

DIČ: 2020573489 

IBAN: SK13 5600 0000 0040 0325 3001 

Konajúci: Ing. Albín Maslaňák - starosta 

Kontaktný email: starosta.maslanak@oravskevesele.sk 

(ďalej ako objednávateľ) 

 

 

Vykonávateľ: LS-OP s.r.o. 

Sídlo: Vavrečka 88, 029 01 

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Žilina, Vložka číslo:  76741/L, Oddiel:  Sro 

IČO: 53 645 146 

DIČ: 2121455193 

IBAN: SK85 0200 0000 0044 4702 3557 

Konajúci: Mgr. Ladislav Šnapko 

Kontaktný email: lacosnapko@gmail.com  

(ďalej ako vykonávateľ) 

 

 

I. 

Predmet Zmluvy 

 

1. Predmetom Zmluvy je záväzok Vykonávateľa:  

vykonať prostredníctvom povereného Manažéra kybernetickej a informačnej bezpečnosti, podľa zákona č. 

69/2018 z.z. a súvisiacej vyhlášky č. 362/2018 z.z. a zákona č. 95/2019 z.z. a súvisiacej vyhlášky 179/2020 z.z. 

u Objednávateľa činnosť spočívajúcu v nasledujúcich činnostiach:  

 

a. koncepčne riadi informačnú a kybernetickú bezpečnosť organizácie, 

b. navrhuje požiadavky na rozpočet a na iné zdroje súvisiace s bezpečnostnými opatreniami a procesmi,  

c. zabezpečuje implementáciu technických a organizačných bezpečnostných opatrení,  

d. riadi bežnú prevádzku technických bezpečnostných opatrení,  

e. riadi integráciu bezpečnostných technológií s cieľom tvorby efektívnych bezpečnostných opatrení na ochranu 

základných služieb organizácie,  

f. zaručuje udržateľnosť organizačných opatrení vrátane vyspelosti bezpečnostných procesov,  
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g. implementuje a zabezpečuje riadny chod procesov manažmentu bezpečnostných rizík a ošetrovania 

bezpečnostných hrozieb,  

h. navrhuje zmeny a optimalizáciu bezpečnostných riešení,  

i. z pozície garanta, resp. z pozície projektového manažéra vedie bezpečnostné projekty, napr. implementáciu 

nových bezpečnostných technológií do prostredia organizácie,  

j. riadi informačnú a kybernetickú bezpečnosť vo vzťahu s dodávateľmi a pri obstarávaní, projektovaní a vývoji 

softvéru a systémov,  

k. riadi bezpečnostnú architektúru organizácie, vypracúva odborné stanoviská k novým zmenám v IT 

infraštruktúre organizácie, ktoré môžu mať potenciálny vplyv na bezpečnosť informačných aktív organizácie,  

l. zabezpečuje proces riadenia informačných aktív organizácie v kontexte zaručenia ich bezpečnosti (tzv. IT 

Asset Management),  

m. zabezpečuje návrh a aplikáciu metodík pre klasifikáciu informačných aktív a kategorizáciu sietí a 

informačných systémov,  

n. zabezpečuje návrh metodík a riadi procesy obnovy prevádzkových činnosti (tzv. Business Continuity 

Management) vrátane metodík v procesoch plánovania havarijnej obnovy systémov (tzv. Disaster Recovery 

Planning),  

o. navrhuje metriky a kľúčové indikátory pre sledovanie vývoja a stavu bezpečnosti a vývoja bezpečnostných 

rizík (KPI, KRI),  

p. riadi proces hodnotenia technických zraniteľností systémov,  

q. riadi procesy detekcie, riešenia a prevencie kybernetických bezpečnostných incidentov,  

r. zabezpečuje budovanie bezpečnostného povedomia pre oblasť informačnej a kybernetickej bezpečnosti a 

ochrany osobných údajov,  

s. zabezpečuje tvorbu a aktualizáciu interných bezpečnostných politík, štandardov a procedúr organizácie,  

t. vyhodnocuje plnenie vnútorných predpisov súvisiacich s riadením bezpečnosti informačných aktív,  

u. zabezpečuje poskytovanie súčinnosti internému a externému auditu informačnej a kybernetickej bezpečnosti,  

v. riadi procesy zaručenia súladu (tzv. compliance management) v oblasti informačnej a kybernetickej 

bezpečnosti.  

 

2. Objednávateľ sa Zmluvou zaväzuje, že Manažérovi kybernetickej a informačnej bezpečnosti umožní:  

a. spoznať vnútorné procesy organizácie tak podrobne, aby vedel pristupovať k výkonu funkcie popísanej v časti 

I odstavec 1,  

b. oboznámi ho s aktívami a hodnotou aktív v organizácií,  

c. umožní mu predkladanie návrhov a oznamovanie informácií v oblasti kybernetickej bezpečnosti,  

d. umožní mu adekvátnu mieru požiadaviek na vyplnenie zabezpečenia aplikácie bezpečnostných opatrení v 

systéme riadenia kybernetickej bezpečnosti  

e. nebude vyvíjať nátlak pri jeho výkone činností tak, aby ovplyvnil jeho návrhy.  

 

3. Objednávateľ sa Zmluvou zaväzuje zaplatiť Vykonávateľovi za riadne vykonanie dojednaných činností 

odplatu podľa podmienok dohodnutých v Zmluve. S ohľadom na uvedený záväzok Objednávateľ vyhlasuje, že 

ku dňu podpisu Zmluvy nevstúpil do likvidácie, nebol zrušený, nebol na neho vyhlásený konkurz alebo 

povolená reštrukturalizácia, nebol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie zo 

strany tretích osôb ani z vlastnej iniciatívy, súd nevydal na neho uznesenie o začatí konkurzného alebo 

reštrukturalizačného konania, ani nezamietol návrh na vyhlásenie konkurzu z dôvodu, že jeho majetok 

nepostačuje ani na pokrytie nákladov konkurzného konania; ako ani nie je vydané žiadne súdne rozhodnutie 

alebo rozhodnutie správneho, daňového či iného štátneho orgánu na plnenie, ktoré by mohlo byť dôvodom 

súdneho výkonu rozhodnutia alebo exekúcie, a že takéto konanie nebolo proti nemu podľa jeho vedomosti 

začaté. 
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II. 

Čas a miesto plnenia 

 

1. Vykonávateľ vykoná v súlade s čl. I. bod 1, písm. a/ Zmluvy poradenskú činnosť Manažéra 

kybernetickej a informačnej bezpečnosti na dobu neurčitú.  

2. Vykonávateľ vykoná u Objednávateľa činnosť priebežne a o svojej činnosti odovzdáva  

prevádzkovateľovi reporty minimálne 1x za 3 mesiace.  

3. Miestom plnenia predmetu zmluvy je sídlo Objednávateľa zapísané v čase uzavretia Zmluvy v Obchodnom 

registri. V prípade, ak sa na tom Objednávateľ a Vykonávateľ písomne dohodnú, môže byť miestom plnenia aj 

iné miesto než sídlo Objednávateľa, a to najmä prevádzkareň, resp. prevádzkarne, v ktorých Objednávateľ 

vykonáva svoju podnikateľskú činnosť (prevádzkuje základnú službu), ktorá je predmetom uvedenej 

poradenskej činnosti. 

 

III. 

Spôsob plnenia 

 

1. Vykonávateľ bude svoju činnosť podľa tejto Zmluvy vykonávať počas prevádzky Objednávateľa za jeho 

účasti (ako tzv. sprievodcu). Objednávateľ sa zaväzuje umožniť Vykonávateľovi prístup do všetkých jeho 

priestorov.  

 

2. Objednávateľ poskytne Vykonávateľovi všetku potrebnú súčinnosť najmä tým, že:  

a/ mu poskytne informácie, ktoré súvisia s predmetom plnenia podľa Zmluvy, vrátane všetkej potrebnej 

dokumentácie a záznamov, ktoré vyžaduje zákon č. 69/2018 Z. z. ako aj č. 95/2019 Z.z. a súvisiacich predpisov 

a ostatnej riadiacej dokumentácie, ktorá je nevyhnutná pre riadne plnenie predmetu Zmluvy zo strany 

Vykonávateľa;  

b/ mu umožní prístup na všetky prevádzky a pracoviská;  

c/ bude aktívne spolupracovať pri vyplňovaní podkladov potrebných pre činnosti Manažéra kybernetickej a 

informačnej bezpečnosti.  

 

IV. 

Odplata a platobné podmienky 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Vykonávateľovi za vykonanie:  

a/ činností Manažéra kybernetickej a informačnej bezpečnosti podľa čl. I., bod 1 Zmluvy odplatu stanovenú 

dohodou medzi Objednávateľom a Vykonávateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. 

z., o cenách v platnom znení, a to vo výške 200,- EUR (slovom: dvesto eur) s DPH; každý kalendárny mesiac. 

 

Popri dojednanej odplate je Objednávateľ povinný uhradiť Vykonávateľovi aj ďalšie nevyhnutné, účelne 

vynaložené náklady, ktoré si Objednávateľ a Vykonávateľ vopred písomne odsúhlasia a ktoré vznikli pri plnení 

predmetu Zmluvy, pokiaľ zo Zmluvy vyslovene nevyplýva, že sú zahrnuté v odplate stanovenej v tejto Zmluve. 

Jedná sa o hlavne, nie však výlučne, náklady spojené so zmenou adresy, názvu a ďalších identifikačných údajov, 

náklady spojené s vykonaním auditu pri každej významnej zmene a pod. Odplata za poradenskú činnosť môže 

byť upravená pri zmene počtu zamestnancov, pri hodnotení zavedenia a účinnosti prijatých bezpečnostných 

opatrení v nových prevádzkach alebo pri rozšírení o nový informačný systém alebo ďalšiu prevádzkovanú 

základnú službu u Objednávateľa. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúry na odplaty stanovené v čl. IV., bod 1, písm. a/  Zmluvy budú vystavené 

v mene euro.  
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3. Vykonávateľ je oprávnený vystaviť a preukázateľne doručiť Objednávateľovi faktúry na úhradu odplát 

dojednaných v čl. IV., bod 1, písm. a/ Zmluvy najneskôr do 15 dní po poskytnutí jednotlivých plnení podľa čl. 

IV., bod 1, písm. a/  Zmluvy. Splatnosť jednotlivých faktúr je Zmluvnými stranami dohodnutá na 14 dní od ich 

preukázateľného (aj elektronického) doručenia do sféry vplyvu Objednávateľa.  

4. Bankové poplatky pri úhrade fakturovanej odplaty znáša každá Zmluvná strana za svoju banku. 

 

V. 

Práva a povinnosti Zmluvných strán 

 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v 

súvislosti s plnením Zmluvy, a ktoré sa týkajú druhej Zmluvnej strany a/alebo plnenia predmetu Zmluvy. 

Záväzok mlčanlivosti platí tri roky od skončenia platnosti Zmluvy. Vykonávateľ sa zaväzuje použiť všetky 

údaje poskytnuté mu v rámci plnenia podľa tejto Zmluvy Objednávateľom výhradne za účelom plnenia svojich 

záväzkov vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy a zaväzuje sa, že ich nesprístupní ani neumožní ich sprístupnenie 

žiadnej tretej osobe s výnimkou prípadov, kedy mu k tomu udelí Objednávateľ svoj prechádzajúci písomný 

súhlas alebo ak tak stanoví všeobecne záväzný právny predpis. Vykonávateľ sa zaväzuje preniesť svoj záväzok 

mlčanlivosti na všetky ním poverené/splnomocnené osoby podieľajúce sa na plnení predmetu Zmluvy.  

2. Objednávateľ má ďalej právo:  

a/ byť priebežne primerane oboznamovaný s jednotlivými zisteniami;  

b/ požadovať od Vykonávateľa primerané vysvetlenia vzťahujúce sa k predmetu plnenia Zmluvy;  

c/ zúčastniť sa úkonov súvisiacich s predmetom plnenia Zmluvy a vykonávaných v jeho sídle;  

3. Vykonávateľ má ďalej právo:  

a/ uvádzať Objednávateľa ako subjekt využívajúci služby vykonávateľa v oblasti overovania plnenia povinností 

vyplývajúcich zo zákona č. 69/2018 Z. z. a č. 95/2019 Z. z. (služba „ Manažér kybernetickej a informačnej 

bezpečnosti“) na zoznamoch a médiách, pričom Objednávateľ k tomu podpisom tejto Zmluvy udeľuje svoj 

výslovný súhlas;  

b/ vhodným spôsobom zverejniť informáciu o splnení podmienok zákona č. 69/2019 Z. z. a č. 95/2019 Z. z..  

 

VI. 

Sankcie 

 

1. V prípade omeškania Objednávateľa s akoukoľvek platbou podľa Zmluvy je vykonávateľ oprávnený 

požadovať od Objednávateľa aj zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý aj začatý deň 

omeškania. 

VII. 

Trvanie Zmluvy 

 

1. Zmluva je uzatvorená na dobu  neurčitú                                                                                                                  

Zmluva môže byť ukončená nasledovnými spôsobmi:  

a/ odstúpením od Zmluvy z dôvodov uvedených v Zmluve;  

b/ písomnou dohodou Zmluvných strán;  

c/ písomnou výpoveďou Zmluvnej strany s trojmesačnou výpovednou lehotou, pričom výpovedná lehota začína 

plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej Zmluvnej strane;  

d/ uplynutím doby uvedenej v čl. VII. Bod 1.  

2. Vykonávateľ môže od Zmluvy jednostranne odstúpiť, ak je Objednávateľ voči Vykonávateľovi v omeškaní 

dlhšom ako 15 dní s plnením akéhokoľvek peňažného záväzku, ktorý súvisí s plnením predmetu Zmluvy, alebo 

ak Objednávateľ poruší niektorú zo svojich povinností, záväzkov alebo vyhlásení stanovených Zmluvou. 

Vykonávateľ je tiež oprávnený odstúpiť od Zmluvy v nasledovných prípadoch, ak Objednávateľ: (i) vstúpil do 
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likvidácie, (ii) bol zrušený, (iii) hrozí mu úpadok, alebo bol na neho vyhlásený konkurz alebo povolená 

reštrukturalizácia, (iv) bol na neho podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie zo 

strany tretích osôb alebo z vlastnej iniciatívy, (v) súd vydal na neho uznesenie o začatí konkurzného alebo 

reštrukturalizačného konania, (vi) súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu z dôvodu, že jeho majetok 

nepostačuje ani na pokrytie nákladov konkurzného konania, (vii) bolo vydané súdne rozhodnutie alebo 

rozhodnutie správneho, daňového či iného štátneho orgánu na plnenie, alebo vznikol iný tzv. exekučný titul, 

ktorý by mohlo byť dôvodom súdneho výkonu rozhodnutia alebo exekúcie.  

3. Odstúpením od Zmluvy zaniká Zmluva dňom doručenia odstupujúceho prejavu odstupujúcej Zmluvnej strany 

druhej Zmluvnej strane (s účinkami ex nunc). Zmluvné strany môžu platne odstúpiť od Zmluvy iba písomne, 

formou doporučeného listu. Dňom doručenia odstupujúceho prejavu druhej Zmluvnej strane do sféry jej vplyvu 

nastávajú právne účinky s tým spojené. V prípade, ak od Zmluvy odstúpi Objednávateľ, má Vykonávateľ právo 

na zaplatenie účelne vynaložených nákladov spojených s dohodnutým plnením podľa tejto Zmluvy a taktiež 

právo na náhradu škody spôsobenej mu Objednávateľom. Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka nároku na 

zaplatenie zmluvnej pokuty. 

 

VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami. Zmluva sa riadi slovenským 

právnym poriadkom, najmä Obchodným zákonníkom v platnom znení.  

2. Ak vznikne medzi Zmluvnými stranami spor zo Zmluvy, zaväzujú sa ho Zmluvné strany riešiť v prvom rade 

dohodou. V prípade, ak daný spor nebude možné dohodou Zmluvných strán vyriešiť, bude k jeho rozhodnutiu 

príslušný súd v mieste sídla Vykonávateľa. Pre súdne spory s medzinárodným prvkom vzniknuté z tejto 

Zmluvy, ak to nevylučujú kogentné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, sa Zmluvné strany 

dohodli pri riešení súdnych sporov na právomoci slovenského súdu, ktorého miestna príslušnosť bude určená 

primárne podľa miesta sídla Vykonávateľa na území Slovenskej republiky.  

3. Zmluva môže byť menená iba po vzájomnom prerokovaní a súhlase oboch Zmluvných strán, a to písomnými 

vzostupne číslovanými dodatkami k Zmluve. Zmluvné strany sa zaväzujú pristúpiť na zmenu záväzkov 

plynúcich zo Zmluvy v prípade, ak nastanú skutočnosti, ktoré neboli Zmluvným stranám dostatočne známe pri 

uzavretí tejto Zmluvy, a pre ktoré nie je možné dohodnuté plnenie spravodlivo požadovať. Pre tento prípad sa 

Objednávateľ zaväzuje uhradiť Vykonávateľovi všetky náklady, ktoré mu vznikli pred realizáciou zmeny 

Zmluvy.  

4. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ nie je oprávnený si započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči 

pohľadávkam Vykonávateľa. Objednávateľ ďalej nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

Vykonávateľa postúpiť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu.  

5. Ak nie je v Zmluve uvedené inak, doručujú sa prejavy vôle Zmluvných strán elektronicky (emailom, faxom), 

poštovým podnikom, osobne, kuriérom alebo iným vhodným spôsobom, a to na adresu sídla Zmluvnej strany 

uvedenú v záhlaví Zmluvy. Za deň doručenia sa považuje deň, kedy bol prejav vôle jednej Zmluvnej strany 

doručený do sféry vplyvu druhej Zmluvnej strany v zmysle § 45 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho 

zákonníka v platnom znení.  

6. Pokiaľ niektoré z ustanovení Zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným, neplatnosť či neúčinnosť 

tohto ustanovenia nebude mať za následok neplatnosť Zmluvy ako celku ani iných ustanovení Zmluvy, pokiaľ je 

takéto neplatné či neúčinné ustanovenie oddeliteľné od zostatku Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú takéto 

neplatné či neúčinné ustanovenie nahradiť novým platným a účinným ustanovením, ktoré svojim obsahom bude 

čo najviac zodpovedať podstate a zmyslu pôvodného ustanovenia, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.  

7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má hodnotu originálu. Každá Zmluvná strana 

dostane jeden rovnopis.  
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8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali a s jej znením súhlasia, že bola dohodnutá z ich pravej a 

slobodnej vôle, bez nátlaku, nie v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok a na dôkaz pravosti a súhlasu s 

jej znením k nej pripájajú svoje podpisy. 

 

 

V Oravskom Veselom 

Dňa 24.02.2022 

      

               Mgr. Ladislav Šnapko v.r.           Ing. Albín Maslaňák v.r. 

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

             Mgr. Ladislav Šnapko           Ing. Albín Maslaňák - starosta 

                      Konateľ                  Obec Oravské Veselé 


