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Zmluva o dielo 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/ 1991 Zb. (Obchodného zákonníka) 
v znení neskorších predpisov 

( ďalej len ako „zmluva") 

Účastníci zmluvy 
Objednávateľ: 

Obchodné meno: MAGNÓLIA Zariadenie sociálnych služieb 
Sídlo: Športová 11 , 947 01 
IČO: 00 352 314 
DIČ: 202 102 9472 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava 
Č.ú. : IBAN : SK 77 8180 0000 0070 0030 6335 
Zastúpený: Ing. Alžbeta Groheová, riaditeľka 
(ďalej aj „objednávate}"') 

Zhotovifeľ: 

Obchodné meno: ITAK, s.r.o. 
Sídlo: Baštová 38, 
94501 Komárno 
IČO: 36523488 
IČ DPH: SK2020158591 
Č.ú.: IBAN :SK0411110000006606849006 SWIFT: (BIC): UNCRSKBX 
V mene spoločnosti konajú: Mgr.Zoltán Csík, konateľ 
Konať v mene spoločnosti je oprávnený konateľ samostatne. 
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10574/N 
( ďalej aj „zhotovitel"') 

Článok 1. 
- Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy sú služby poskytované v súlade so zákonom č . 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a odborná pomoc pri praktickej 
realizácii ochrany dát proti krádeži poškodeniu a strate. 
2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za servis vo výške a spôsobom, ako je to dohodnuté v 
tejto Zmluve. 

Článok II. 
Technologická podpora 

Zhotoviteľ sa zaväzuje k nasledovným službám v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá bude obsahovať: 

• zabezpečenie ochrany proti krádeži dát a identity GuardedID(Out-of-Band technológia) 
• inštalácia softvéru, užívateľské pokyny 
• v prípade potreby upgrate softveru 
• nepretržitá telefonická linka podpory 
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Článok III. 
Odplata za vykonanie diela a platobné podmienky 

• zabezpečenie ochrany proti krádeži dát a identity GuardedID(Out-of-Band technológia) 
k 13 (slovom k trinástim) počítačom 

13 x 4 EUR ..... ... 52 EUR ....... ... . .. 10,40 (DPH 20%) ... 62,40 EUR s DPH /mesačne 
-Zľava ............ .4 EUR .. ... . ....... 0,80 (DPH 20%) .... 4,80 EUR s DPH/mesačne 

..................... .. ..... . ...... ...................... SPOLU .... 57,60 EUR s DPH/mesačne 
na účet Zhotoviteľa č.lBAN :SK041 l 110000006606849006 SWIFT: (BIC): UNCRSKBX 
k 5. dňu mesiaca. 

Článok IV. 
Povinnosť mlčanlivosti a ochrany dôverných informácií 

1. Zhotoviteľ je povinný zachovávať úplnú mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, resp. 
informáciách týkajúcich sa predmetu diela a obsahu tejto zmluvy, ako aj o skutočnostiach 
o ktorých sa dozvedel pri jej plnení. 
2. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípad, ak ide o zákonom uloženú 
povinnosť prekaziť spáchanie trestného činu. 
3. Povinnosť mlčanlivosti a ochrany dôverných informácií trvá aj po ukončení platnosti tejto 
zmluvy až do doby, pokiaľ sa predmetná informácia nestane všeobecne známou. 
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje poveriť plnením predmetu zmluvy len tie oprávnené osoby, ktoré 
boli náležite poučené o povinnosti zachovávať mlčanlivosť v zmysle platných predpisov. 

Článok V. 
Sankcie za porušenie práv a povinností zmluvných strán 

Zmluvné strany zodpovedajú za škodu, ktorá druhej zmluvnej strane vznikne porušením 
povinností zodpovedajúcou stranou, podľa príslušných ustanovení obchodného zákonníka. 

Článok VI. 
Riešenie sporov 

Zmluvné strany vyhlasujú a zaväzujú sa, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy 
budú riešiť v prvom rade cestou zmieru prostredníctvom vzájomnej dohody. 
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Článok VII. 
Ukončenie zmluvy 

1. Túto zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán. 
2. V prípade písomnej dohody zmluvných strán sa skončí platnosť zmluvy dňom 
nasledujúcim po dni podpisu dohody, ktorou platnosť tejto zmluvy zaniká. 
3. Od zmluvy je možné odstúpiť písomným oznámením zaslaným druhej zmluvnej strane. 
Zmluva zaniká odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej 
strane, pričom práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy do dňa účinnosti odstúpenia 
zostávajú zachované. 
3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.02.2020 do 31.01.2024 a nadobúda platnosť po 
zverejnení Objednávateľom. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zo 
zmluvných strán. 
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva sa spravuje ustanoveniami Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov. 
3. Všetky zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať iba vo forme písomných 
dodatkov podpísaných oprávnenými osobami zmluvných strán. 
4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými 
stranami a po zverejnení Objednávateľom. 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola spísaná podľa ich slobodnej vôle, nie v tiesni 
alebo za iných jednostranne nevýhodných podmienok, že sa s jej obsahom riadne 
obožnámili, súhlasia s ňoua na dôkaz záväznosti a súhlasu ju podpisujú. 

Objednávateľ: 

v ... JJY~~~?.~t., dňa .. ??..1:.9.t:.J---O~ 

Zhotoviteľ: 

v Komárne, dňa 30.01 2020 
,, 

Mgr.Zoltán Csík 
konateľ 


