
Zmluva o poradenstve a konzultačných službách
uzatvorená pod l'a ust. § 269 od s. 2 zákona č. 51 3/1 991 Zb. Obchod ný zákonník v znení neskorších predpisov

(d'alej len ,,Zmluva")

medzi zmluvnými stranami:

Obiednávate!': Nemocnica Snina, s.r.o.

So sídlom:
Sládkovičova 300
069 01 Snina

Banka:
VÚB, a.s.

lBAN: SK34 0200 0000 0020 7759 9655

Obchodný reqister: Okresný súd Prešov, , oddiel; Sro, vložka č. 16588/P

tČo: 365091 08

DlČ: 2020075770
tČ opH: sK2022075770
Zastúpený: MUDr. Andrei Kulan, konatel'

(d'alej ako,,Objednávatel"' alebo ako,,Zmluvná strana")

a

(d'alej len,,Poskytovatel"' alebo ako,,Zmluvná strana")

(Objednávatel' a Poskytovatel' spolu d'alej aj ako,,Zmtuvné strany")

PREAMBULA

Objednóvate( je v zmysle príslušných próvnych predpisov prevódzkovatebm základnej služby v oblasti
kybernetickej bezpečnosti aje povinný určiť manažéra kybernetickej bezpečnosti, Za účelom riadneho
zobezpečenia plnenia všetkých povinností vyplýuojúcich zo všeobecne zóviizných právnych predpisov Zmluvné
strany uzotvórajú zmluvu o poskytovoní služieb monažéro kybernetickej bezpečnosti v nasledujúcom znení.

Zmluva o poradenstve a konzultačných službách
verzia 1.2 platná od 0'| . 10. 2021

Poskvtovatel': iseco, s.r.o.

So sídlom:
Bodíky 705,
930 31 Bodíky

Banka:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s,

lBAN: SK53 1111 0000 0010 9140 3001

BlC: UNCRSKBX
ObchodnÝ reoister: Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č.:49209/T
lCO: 45 485 61 5

DlČ: 2023030B45
tČ opH: sK2023030845
Zastúpený: l_ubomír Kopáček, konatel'
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Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy je zabezpečenie role manažéra kybernetickej bezpečnosti pre Objednávate},
základe zákona Č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektoných zákol
(d'alej len ,,zákon o kybernetickej bezpečnosti")a vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č.362/20,
Z. z,, ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostne.
dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení (d'alej len ,,vyhláška NBÚl a iné služby
v súlade so vŠeobecnými záváznými právnymi predpismi súvisiacimi s kybernetickou bezpečnostbu, ktoré
budú poČas doby platnosti a účinnosti tejto Zmluvy potrebné v rozsahu a lehotách na základe objednávok

, Objednávatel'a vykonat'(uvedené služby d'alej aj ako ,,Služba").
'Poskytovatel' je spoločnostbu ktorá je pre Objednávatel'a spósobilá poskytnút'Službu v súlade s vyššie
citovanými právnymi predpismi a s touto Zmluvou v takej kvalite a odbornosti, aby to zodpovedalo
poŽiadavkám Objednávatel'a a ustanoveniam zákona o kybernetickej bezpečnosti vrátane všetkých
vykonávacích predpisov vzt'ahujúcich sa na zákon o kybernetickej bezpečnosti, a aby mala poskytnutá
Služba na základe tejto Zmluvy kvalitné vlastnosti.
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie Služby d'alej vyšpecifikované v článku 2 tejto Zmluvy za
podmienok uvedených v tejto Zmluve,
Poskytovatel' sa zavázuje pre Objednávatel'a poskytnút' Službu podl'a tejto Zmluvy riadne a včas
a Objednávatel'sa zavázuje zaplatit'za ňu dohodnutú cenu.

článok 1
Rozsah poskytovania Služieb :

Poskytovatel'sa zavázuje poslgrtovat'Objednávatel'ovi Službu nasledovne:
a) Poskytovatel'sa zavázuje vykonávat' rolu manažéra kybernetickej bezpečnosti podl'a §20 ods, 4 pís. a)

zá kona 69 /2018 pre spl nen ie leg islatívnej povin nosti Objed návatel'a,
b) Poskytovatel'sa zavázuje vykonávat'činnosti uvedené v Prílohe č. 1, ktorá je neoddelitel'nou súčast'ou

tejto Zmluvy podl'a potreby Objednávatel'a,
c) Poskytovatel'sa zavázuje vykonávat'činnosti uvedené v Prílohe č. 1 v rozsahu 8 hodín mesačne( bez

ohl'adu na pracovný čas, prípadne sviatok s rnožnost'ou prenosu nevyčerpaných hodín počas celého
trvania Zmluvy,

d) Poskytovatel'sa zavázuje usmerňovat'činnost'zodpovedného pracovníka Objednávatel'a určeného pre
i nformačnú bezpečnost'.

Kontaktnou osobou na strane Objednávatel'a pre informačnú bezpečnost' sú:
- Erika Ferková
Poskytovatel'sa zavázuje poskytovat'SluŽbu vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednost'. Poskytovatel'
nesmie odovzdat' poskytovanie Služby v žiadnom rozsahu tretiemu subjektu bez predchádzajúceho
písomného súhlasu Objednávatel'a.

článok 2
Povinnosti Poskytovatel'a

Pri plnení tejto Zmluvy sa Poskytovatel' zavázuje postupovat' s náležitou odbornou starostlivost'ou,
dodrŽiavat'všeobecné závázné právne predpisy, technické normy, dojednania tejto Zmluvy, bude sa riadit'
všetkými platnými všeobecne záváznými právnymi predpismi, bezpečnostnými predpismi, pokynmi
Objednávatel'a, predpismi týkajúcimi sa BOZP a PO, požiadavkami Objednávatel'a na poskytnutie Služby
uvedenými v článku 2 tejto Zmluvy, zápismi a dohodami Zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami
verejnoprávnych orgánov a organizácií, najmá štátnych orgánov a orgánov samosprávy.
Poskytovatel' sa zavázuje, že osoba, ktorá bude za Poskytovatel'a poskytovat' Službu Objednávatelbvi
poČas doby platnosti a účinnosti tejto Zmluvy je: Ilubomír Kopáček (d'alej len ,,osoba poskytovania
plnenia - Služby"). PoskytovateI'rrýslovne prehlasuje, že osoba uvedená v tomto odseku má platný
medzinárodný certifikát ý oblasti riadenia informačnej bezpečnost| - ,,interný audítor systémov
manažérstva informačnej bezpečnosti podl'a EN lSOlEC 2700l:20l7" č.7612020, platný certifikát
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,,audítor kybernetickej bezpečnosti" č. OO55t2Ot2ltAKBt153t0-012 a ,,osvedČenie NBÚ na

oboznamovanie sa s utajovanými skutočnost'ami na stupeň utojenia ,,D" č. SP-PB-|868/2019-Ž".
poskytovatet'prehtasuje, že uvedená osoba je Konatelbm a jediným spoloČníkom poskYtovateI'a.

l. použitie inej osoby na poskytovanie plnenia alebo jeho častije podmienené predchádzajúcim PÍsomným

súhlasom objednávatel,a. V prípade, ak bude čast'Služby zabezpeČovaná prostredníctvom subdodávatel'a,

Dodávatel, je povinný túto skutočnost' oznámit' Objednávatel'ovi bezodkladne, Akýkol'vek subdodávatel'

musí spíňat'všetky podmienky, ktoré musí spíňar Poskytovatel'.

čtánok g'^ Cena a platobné podmienky

3.1 objednávatel' sa zavázuje zaplatit' Poskytovatel'ovi za poskytovanie SluŽieb odmenu Vo uýŠke

1600,_ EUR (s!ovom: tisícšesťsto eur) bez DPH za mesiac poskytovania SluŽieb (d'alej ako ,,Odmena").

Vtomto zloženi 1; fixná odmena za rolu Manažéra kybernetickej bezpeČnosti vo výŠke 960,- EUR

(stovom: d,eváťstošesťdesiat eur) a 2; vykonávanie činností uvedených v Prílohe Č. 1 vo rnýŠke 640,, EUR

(slovom: šesťstoštyridsať eur). K fakturovanej sume sa pripočíta DPH v súlade s platnými právnYmi

predpismi.

3,2 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že nevyčerpané hodiny dojednané v Čl. 2. ods. 1 PÍsmena b) tejto

Zmluvy sa automaticky prenášajú do d'alšieho kalendárneho mesiaca poČas celého trvania Platnosti

Zmluvý a móžu byt,využité na poskytnutie služieb podl'a Prílohy č. 1 Zmluvy ako aj sluŽieb v zmYsle Čl. 4

bodu 4.5 Zmluvy, tj. služieb nad rámec rozsahu podl,a čl. 2 bodu 2.1Zmluvy.

3.3 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Odmena bude uhrádzaná mesaČne na základe riadne VYstavenej

faktúry poskytovate|,om a doručenej objednávatel'ovi v nasledujúcom mesiaci po riadnom vYkonaní

služieb, prílohou faktúry je podrobný rnýkaz poskytnutých Služieb v zmysle Prílohy Č. 1 v danom mesiaci

vrátane uvedenia počtu nevyčerpaných hodín pre účely ich využitia v zmysle Čl. 4 ods. 4.2 ZmlwY.

Splatnost,faktúry je 1 5, deň nasledujúceho mesiaca po poskytnutí Služby. Za deň Úhrady bude povaŽovaný

deň odpisu finančných prostriedkov z účtu Objednávatel'a.

3.4 Faktúra musí spíňat, všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle vŠeobecne závázných PrávnYch

predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovat' všetky zákonom predpísané náleŽitosti, alebo

nesprávne údaje objednávatel' je oprávnený vrátit'Vykonávatel'ovi faktúru na opravu alebo doplnenie.

č!ánok +
Práva a povinnosti Zmluvných strán

3,5 objednávatel, sa zavázuje, že bude Poskytovatel'a pravdivo, Úplne a vČas informovať o skutkovom stave,

a že bude poskytovatel'a oboznamovat'so všetkými zámermi a informáciami, pokial'bY mohli mat'vPlYv

na obsah, rozsah alebo kvalitu poskytovania Služieb a bude ich včas aktualizovat'(d'alej ako ,,PodkladY").

3.6 objednávatel,sa zavázuje, že bez zbytočného odkladu poskytne na poŽiadaňie PoskYtovatel'ovi vŠetkY

dodatočné podklady potrebné na poskytnutie Služieb, ktoré neposkytol podl'a bodu 5,1 ZmluvY.

3,7 objednávatel,sa zavázuje poskytnút' Poskytovatel'ovi všetku poŽadovanú súČinnost' Potrebnú Pre riadne

a včasné poskytnutie Služby alebo jej časti (d'alej ako ,,Súčinnost"').

3.8 objednávatel, sa zavázuje poskytnúť Poskytovatel'ovi prístup k technickým zariadeniam, vrátane prípravy

hardvéru a softvéru potrebných k plneniu predmetu Zmluvy.

3,9 objednávatel, sa zavázuje zabezpečit' prítomnost' povereného pracovníka Objednávatel'a na Pracovisku

v rozsahu, v ktorom si to výkon činností Dodávatel'a bude vyžadovat' a poskytne potrebnú súČinnosť

potrebnú na realizáciu činností podl'a tejto Zmluvy.

3,1o objednávatel, je oprávnený vady plnenia Poskytovatel'a v rámci svojich znalostí písomne ŠPecifikovat'

a stanovit'termín, v ktorej žiada vadu zo strany Poskytovatel'a odstránit'.

3.1 
,l Ak má poskytovatel'vykonat'v rámci plnenia tejto Zmluvy akékolVek Činnosti, v dósledku ktoných bY mohli

byt, ohrozené dáta objednávatel'a, ich komplexnost, konzistentnost' a kvalita, je Dodávatel' Povinný Pred

výkonaním týchto činností písomne upozornit'Objednávatel'a na potrebu zálohovania prísluŠných dát.
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3,12 PoslgÁovatel, po naplnení požiadaviek podl'a
v obsahu a rozsahu podl'a Zmluvy, riadne a včas

3.13 Zmluvné strany sú povinné zachovávat' mlčanliv
s ich podnikatel'skou činnosťou, o ktoných sa doz
na propagáciu svojej činnosti a v rámci propag
v rozsahu označenie Objednávatel'a a obsah Služ

3.14 Zmluvné strany sa zavázujú, že pri plnení Zmluvy budú bez zbytočného odkladu navzájom prerokúva\,
vŠetky otázky, ktoré by mohli negatívne ovplyvnit' plnenie Zmluvy a navzájom sa budú včas informovat'
o vŠetkých skutočnostiach potrebných pre plnenie Zmluvy, najmá vzájomne si oznamovat'všetky zmeny
a dóležité okolnosti súvisiace s plnením Zmluvy,

3.Í5 Zmluvné strany sa zavázujú vynaložit'maximálne úsilie a odbornú starostlivost'na predchádzanie vzniku
Škód a zníŽenie ich rozsahu, zabezpečit' preventívne opatrenia, kvalifikovanú súčinnost' vo vzt'ahu
k predchádzaniu k škodám, obmedzeniu ich rozsahu, zabezpečit' a kontrolovať riadne plnenie svojich
povi nností vypllívajúcich z tejto Zmluvy,

článok s
Trvanie Zmluly

3.16 Zmluvné strany sa dohodli, žeZmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
3.17 Túto Zmluvu je možné ukončiť:

3,17,1 dohodou Zmluvných strán;
3.17,2výpovedbu Zmluvy;alebo s

3,17.3 odstúpením od Zmluvy.
3.18 KtorákolÝek Zmluvná strana je oprávnená kedykolVek vypovedat'Zmluvu aj bez uvedenia dóvodu.

Výpoved' musí byť písomná a doručená druhej Zmluvnej strane, inak je neplatná. Výpovedná doba je 1

. mesiac a zaČina plynút' pnný deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola rnýpoved' doručená
druhej Zmluvnej strane.

3.19 Odstúpit' od Zmluvy je možné len v prípadoch uvedených v § 344 a nasl, Obchodného zákonníka alebo
v prípade podstatného poruŠenia Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy je platné dňom doručenia odstúpenia
druhej Zmluvnej strane,

3.20 V prípade odstúpenia od Zmluvy si Zmluvné strany vysporiadajú všetky, a to aj finančné závázky vzniknuté
na základe Zmluvy.

č!ánok s
Sankcie

7.1, Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania Objednávatel'a sa zaplatením odmeny za službu alebo
akejkolÝek jej časti, ak boli splnené všetky podmienky na zaplatenie podl'a tejto Zmluvy (najmá riadne
vystavená a doruČená faktúra) má Poskytovatel'nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo rnýške 0,05o/oz
dlžnej sumy za každý deň omeškania. V prípade opakovaného omeškania Objednávatel'a s úhradou ceny
sa toto konanie bude považovať za podstatné porušenie tejto Zmluvy.

7.2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Poskytovatel'poruší svoje zmluvné povinnosti uvedené v
Článku 2 bod 1 tejto Zmluvy, vzniká Objednávatel'ovi pnným dňom porušenia každej jednej povinnosti
nárok na zmluvnú pokutu vo uýške 0,05o/o z mesačnej odmeny podl'a tejto Zmluvy, a to za každý deň
omeškania Poskytovatel'a.

7.3. Zmluvná pokuta je splatná vždy na 1O-ty deň odo dňa uplatnenia zmluvnej pokuty formou faktúry, Nárok
na náhradu škody v plnom rozsahu nie je dotknutý vznikom nároku na zmluvnú pokutu, anijej uhradením
a zároveň nezaniká porušená povinnosť Poskytovatel'a. Odstúpenie od zmluvy sa netýka nároku na
zmluvnú pokutu, Uhradené zmluvné pokuty sa neodpočítavajú od výšky spósobenej škody. Omeškanie
Poskytovatela s plnením o viac ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.
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článok 7
Spoločné a záverečné ustanovenia

Zmena Zmluvy je možná len formou písomných dodatkov podpísaných obidvoma Zmluvnými stranami.

práva a povinnosti Zmluvných strán výslovne neupravené Zmluvou sa riadia prísluŠnými ustanoveniami

Obchodného zákon níka, resp. inými všeobecne závázný mi právnymi pred pismi.

Zmluvné strany sa zavázujú, že vzniknuté spory sa budú riešit'zmierlivo. Za PredPokladu, Že sa Zmluvné

9c

or,21

o.3.22

3.23

strany nedohodnú formou zmieru budú svoje spory riešit'na prísluŠnom súde.

3.24 V prípade, že je alebo sa stane niektoré ustanovenie Zmluvy neplatné, zostávajú ostatné ustanovenia

Zmluvy platné a účinné. Miesto neplatného ustanovenia sa použijú ustanovenia vŠeobecne závázných

právnýcn predpisov upravujúce otázku vzájomného vzťahu Zmluvných strán. Ak ustanovenie podl'a

predchádzajúcej vety neexistuje, Zmluvné strany sa potom zavázujú upraviť svoj vzt'ah Prijatím iného

ustanovenia, ktoré svojím obsahom a povahou najlepšie zodpovedá zámeru nePlatného ustanovenia.

3.25 Zmluva nadobúda platnost'a účinnost'dňom jej podpisu obidvoma Zmluvnými stranami.

3,26 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktoných každá zo Zmluvných strán obdrŽÍ jedno

vyhotovenie.
3,27 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsah porozumeli a na znak toho, Že obsah ZmluvY

zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vóli, ju vlastnoručne podpísali.

V Snine dňa 29.10.2021 V Snine dňa29.10.2021

Za Poskytovatel'a:Za Objednávatel'a:
Nemocnlca Snlna. s,r,o.

Sládkovičova 300/3
Snina B <---\

Snina, s.r.o. iseco, s.r.o.
Lubomír KopáčekMUDr. Andrej Kulan

konatel' spo!očnosti konatel'
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