
 
Zmluva o dielo 

 
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. ObchZ, medzi zmluvnými stranami podľa čl. I (ďalej len „Zmluva“). 

Objednávateľ 
so sídlom 
zastúpený  

IČO  
 

Zhotoviteľ 
právna forma 

miesto podnik. 
IČO 

Bankové spoj. 

I. Zmluvné strany 
 
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany  
Nám.Ľ. Štúra č. 2357/2, 955 01 Topoľčany 
v zastúpení PhDr. Katarínou Baculákovou, riaditeľkou 
00500879    DIČ: 2021248837 
 

/ďalej len „Objednávateľ“/ 

MM-Studio s.r.o. 
zapísaná na okresnom súde NITRA, Oddiel: SRO, Vložka číslo: 50236/N 
Jaselská 4694/6, 955 01 Topoľčany  
52825701 DIČ: 2121165112 
UniCredit Bank Topoľčany, číslo účtu SK5611110000001613148002 
 

/ďalej len „Zhotoviteľ“/ 

II. Predmet Zmluvy 
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas trvania Zmluvy vykonávať na vlastné náklady a nebezpečenstvo 

servis v rozsahu prílohy č. 1 Zmluvy (ďalej len „Dielo“ alebo „Servis“) výpočtovej a kancelárskej 
techniky Objednávateľa definovanej v príloh č. 2 Zmluvy, vrátane programového vybavenia tejto 
techniky (ďalej len „Zariadenia“) nachádzajúcej sa v mieste plnenia Zmluvy, okrem softwarového 
programu/ov dohodnutého v prílohe č. 3 Zmluvy, a to priebežne podľa požiadaviek Objednávateľa. 
Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas vykonávané Dielo platiť dohodnutú cenu, za 
podmienok dohodnutých v Zmluve.  

III. Dodacia lehota 
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať Dielo priebežne. Objednávateľ má právo kedykoľvek počas 

trvania Zmluvy oznámením (fax, e-mail, list) zaslaným Zhotoviteľovi požiadať ho o vykonanie Diela 
a Zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť a začať vykonávať Dielo najneskôr do jedného (1) pracovného 
dňa od doručenia takéhoto oznámenia ak sa zmluvné strany nedohodnú inak; týmto nie je 
dotknuté právo a zároveň povinnosť Zhotoviteľa vykonať Servis aj bez požiadavky Objednávateľa 
ak si to vyžaduje stav Zariadenia, vrátane programového vybavenia Zariadenia. 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať/dokončiť Dielo v objektívne technicky najkratšej možnej lehote od 
kedy začal Dielo vykonávať; ak je záväzok vykonať Servis podmienený dodaním náhradného dielu 
a/alebo náplne Zariadenia lehota na splnenie záväzku Zhotoviteľa vykonať/dokončiť Dielo v 
objektívne technicky najkratšej možnej lehote plynie od dodania náhradného dielu a/alebo náplne 
Zariadenia Zhotoviteľovi zo strany tretej osoby ako dodávateľa takejto veci, pričom Zhotoviteľ je 
povinný vykonať všetky úkony, ktoré od neho možno spravodlivo požadovať, aby náhradný diel 
a/alebo náplň Zariadenia zabezpečil od tretej osoby ako dodávateľa takejto veci. 

IV. Cena Diela a Platobné podmienky 
4.1 Cena za vykonanie Diela (ďalej len "cena Diela") je dohodnutá zmluvnými stranami vo výške: 

100,-EUR (slovom: jednosto eur) mesačne. 
Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady Zhotoviteľa, najmä prepravné, režijné náklady a 
zisk Zhotoviteľa. Súčasťou ceny Diela je aj príslušná spotrebná daň, pri dovážanom tovare aj clo 
a iné platby vyberané v súlade s právnymi predpismi. 
Náklady na obstaranie vecí potrebných pre vykonanie Diela (napr. náhradné diely, náplne, 
softwarové programy, upgrade softwarových programov, licenčné poplatky za užívanie 
softwarových programov) nie sú súčasťou ceny Diela. Zhotoviteľ má právo na preplatenie 
nákladov účelne vynaložených na obstaranie vecí potrebných pre vykonanie Diela v skutočnej 
výške tzn. bez prirážky za obstaranie týchto vecí. Ak Zhotoviteľ požaduje preplatenie nákladov 
účelne vynaložených na obstaranie vecí potrebných pre vykonanie Diela je povinný k faktúre 
priložiť kópiu účtovného dokladu o obstaraní týchto vecí. 

4.2 Objednávateľ sa zaväzuje platiť cenu Diela mesačne na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom 
do pätnástich (15) dní nasledujúceho mesiaca, za obdobie na ktoré sa Servis poskytuje so 
splatnosťou 15 dní od jej vystavenia za podmienky doručenia faktúry Objednávateľovi. 

4.3 Valorizácia: Cena Diela sa raz ročne zvyšuje o také percento o aké vzrástol Index 
spotrebiteľských cien (úhrn) platný v mesiaci výročia Zmluvy oproti Indexu spotrebiteľských cien 
(úhrn) platnému v mesiaci, v ktorom táto Zmluva nadobudla účinnosť. Pre vylúčenie pochybností 
zmluvné strany považujú za referenčnú hladinu (= 100) voči, ktorej sa bude zvýšenie ceny Diela 
posudzovať Index spotrebiteľských cien platný v mesiaci, v ktorom táto Zmluva nadobudla 
účinnosť zverejnený na oficiálnej web stránke Štatistického úradu SR v časti  
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„Indexy spotrebiteľských cien v roku 2018 oproti bázickému obdobiu“ alebo inej časti tejto web 
stránky, ktorá túto časť v budúcnosti nahradí. Zhotoviteľ môže fakturovať cenu Diela zvýšenú o 
valorizáciu za mesiac, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom nastalo výročie Zmluvy a to prvý krát 
v roku 2019. 

4.4 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi. Objednávateľ má 
právo vrátiť faktúru bez jej úhrady Zhotoviteľovi ak Zhotoviteľ neuvedie vo faktúre ktorýkoľvek údaj 
ustanovený právnymi predpismi a/alebo nepriloží k faktúre ako prílohu kópiu účtovného dokladu 
o obstaraní vecí potrebných pre vykonanie Diela ak požaduje preplatenie nákladov účelne 
vynaložených na obstaranie týchto vecí. Zhotoviteľ je povinný vystaviť novú opravenú faktúru; na 
splatnosť a doručovanie opravenej faktúry sa primerane vzťahuje predchádzajúci bod Zmluvy. 

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že peňažný záväzok sa považuje za splnený momentom pripísania 
príslušnej sumy finančných prostriedkov z bankového účtu dlžníka v prospech bankového účtu 
veriteľa. 

V. Zodpovednosť Zhotoviteľa 
5.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi a za vady 

Diela alebo jeho časti vzniknuté po odovzdaní, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 
5.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré sú dôsledkom: 
5.2.1 (i) nesprávneho používania Zariadenia vrátane programového vybavenia Zariadenia a/alebo 

(ii) používania Zariadenia vrátane programového vybavenia Zariadenia v rozpore s návodom 
výrobcu Zariadenia resp. programového vybavenia Zariadenia a/alebo 

(iii) používania Zariadenia vrátane programového vybavenia Zariadenia v rozpore so všeobecne 
známymi postupmi či zásadami správneho užívania Zariadenia vrátane programového 
vybavenia Zariadenia 

zo strany Objednávateľa alebo tretej osoby, 
5.2.2 neodborného zásahu do Zariadenia zo strany Objednávateľa alebo tretej osoby, 
5.2.3 úmyselného poškodenia Zariadení zo strany Objednávateľa alebo tretej osoby, 
5.2.4 nedodržania všeobecne známych a/alebo Zhotoviteľom odporúčaných bezpečnostných opatrení 

či postupov, 
5.2.5 prezradenia prístupových hesiel do programového vybavenia Zariadenia zo strany Objednávateľa 

alebo tretej osoby, 
5.2.6 úmyselného útoku zo siete world wide web za predpokladu, že Zhotoviteľ plní predmet Zmluvy 

riadne a včas, 
5.2.7 výrobnej vady Zariadenia, vrátane výrobných nedostatkov (tzv. „dier“) programového vybavenia 

Zariadenia, 
5.2.8 straty alebo úniku dát, ku ktorému došlo ktorýmkoľvek spôsobom opísaným vyššie v bode 5.2.1 

až 5.2.7 Zmluvy, 
5.2.9 prirodzeného opodstatneného opotrebenia Zariadení a ich súčastí v závislosti na dobe 

prevádzkovania napr. prevádzkové náplne, tonery, batérie, tlačové hlavy a pod.. 
5.3 Zmluvné strany sa v zmysle ust. § 379 ObchZ dohodli, že v prípade vzniku zodpovednosti Zhotoviteľa 

za škodu spôsobenú Objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, je 
Zhotoviteľ povinný nahradiť škodu predvídateľnú v čase účinnosti tejto Zmluvy, ktorá je maximálne 
v rozsahu 5 násobku ceny Diela. 

VI. Sankcie 
6.1 V prípade omeškania sa Objednávateľa so zaplatením ceny Diela má Zhotoviteľ právo uplatniť a 

Objednávateľ povinnosť zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za 
každý, hoci aj začatý, deň omeškania sa Objednávateľa so zaplatením ceny Diela. 

6.2 V prípade omeškania sa Zhotoviteľa s vykonaním Diela v dodacej lehote dohodnutej v čl. III Zmluvy 
je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela za 
každý, hoci aj začatý, deň omeškania sa Zhotoviteľa s vykonaním Diela. 

VII. Skončenie zmluvy 
7.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.08.2024. 
7.2 Zmluva končí: 

a) dohodou zmluvných strán, 
b) odstúpením od Zmluvy, 
c) výpoveďou; každá zmluvná strana má právo Zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu, 

výpovedná lehota je tri (3) mesiace a začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

7.3 Každá zmluvná strana má právo odstúpiť od Zmluvy zaslaním písomného (list, fax, e-mail) 
oznámenia o odstúpení v prípade ak: 
a) jedna zo zmluvných strán poruší Zmluvu podstatným spôsobom, 
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b) na majetok druhej zmluvnej strany bol vyhlásený konkurz alebo bol podaný návrh na 
povolenie reštrukturalizácie, 

c) vstúpi druhá zmluvná strana do likvidácie, 
d) nastane prípad dohodnutý v tejto Zmluve alebo uvedený v príslušnom právnom predpise, 
e) zmluvná strana poruší Zmluvu nepodstatným spôsobom a nesplní povinnosť s ktorej plnením 

je v omeškaní ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej bola poskytnutá druhou zmluvnou 
stranou. 

Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej 
zmluvnej strane, pričom Zmluva sa ruší momentom doručenia písomného oznámenia o odstúpení 
nie od počiatku a zmluvné strany si navzájom nevracajú plnenie poskytnuté počas trvania tejto 
Zmluvy. Nárok na náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia tým nie je dotknutý. 

7.4 Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie Zmluvy ak: 
a) sa Zhotoviteľ omešká o viac ako 15 dní so splnením svojej povinnosti nastúpiť a začať 

vykonávať Dielo alebo 
b) sa Objednávateľ omešká so zaplatením ceny Diela o viac ako 15 dní. 

7.5 Skončením Zmluvy nezaniká povinnosť zmluvných strán splniť povinnosti, ktoré vznikli počas 
platnosti tejto Zmluvy (napr. povinnosť nahradiť škodu, povinnosť zaplatiť sankcie) a/alebo 
povinnosti svojou povahou presahujúce dobu trvania Zmluvy (napr. Dohoda o mlčanlivosti). 

VIII. Ostatné dojednania 
8.1 Miestom plnenia Zmluvy je miesto kde sú umiestnené Zariadenia Objednávateľa, ktoré miesto je 

dohodnuté v prílohe č. 2 Zmluvy. 
8.2 Nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo k Dielu a/alebo k veciam, ktoré Zhotoviteľ dodal počas 

vykonávania Diela vzniká Objednávateľovi potom ako sa stanú funkčnou súčasťou Zariadenia. 
8.3 Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi primeranú súčinnosť pri vykonávaní Diela najmä zabezpečí: 

a) odstávku Zariadenia, 
b) aby Zhotoviteľ nebol rušený zo strany zamestnancov Objednávateľa a/alebo tretích osôb, 
c) prístup Zhotoviteľa do miesta plnenia a/alebo k Zariadeniu, 
d) dodávku elektrickej energie k Zariadeniu. 

8.4 Objednávateľ má právo kontrolovať Zhotoviteľa pri vykonávaní Diela ako aj ďalšie práva s tým 
súvisiace a vyplývajúce z ust. § 550 ObchZ. 

IX. Záverečné ustanovenia 
9.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Objednávateľa. 
9.2 Právne vzťahy Zmluvou výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a 

ostatnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 
9.3 Zmluva môže byť doplnená alebo zmenená len písomnými dodatkami k Zmluve, podpísanými 

obidvoma zmluvnými stranami. 
9.4 Oddeliteľnosť: Pokiaľ akékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným, 

protiprávnym alebo neúčinným, zaväzujú sa zmluvné strany toto ustanovenie bezodkladne 
nahradiť ustanovením novým, ktorého zmysel sa bude čo možno najviac blížiť zmyslu a 
hospodárskemu účelu nahradzovaného ustanovenia tak, že by bolo možné predpokladať, že by 
ho strany boli použili, keby vedeli o neplatnosti, protiprávnosti alebo neúčinnosti ustanovenia 
nahradzovaného. Neplatnosť, protiprávnosť alebo neúčinnosť ustanovenia Zmluvy sa nebude 
dotýkať ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pričom táto Zmluva sa bude vykladať tak, ako keby v 
nej nebolo neplatné, protiprávne alebo neúčinné 12.ustanovenia nikdy obsiahnuté. 

9.5 Písomná forma a doručovanie: Pokiaľ táto Zmluva stanovuje písomnú formu, 
podanie/oznámenie/písomnosť musí byť podpísaná povereným zástupcom zmluvnej strany. 
Zmluvné strany sa dohodli, že podania/oznámenia/písomnosti podľa tejto Zmluvy sa považujú za 
doručené druhej zmluvnej strane: pri použití faxu v deň odoslania, ak odosielajúce technické 
zariadenie potvrdí bezchybný prenos; pri použití e-mailu v deň odoslania, ak sa správa nevrátila 
ako nedoručená; pri osobnom odovzdaní momentom prevzatia; pri zaslaní poštou alebo 
kuriérskou službou na adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy tretí pracovný deň odo dňa odoslania, 
bez ohľadu na to, či zásielka bola prevzatá, neprevzatá alebo adresátom odmietnutá. Doklad 
potvrdzujúci odoslanie podania/oznámenia/písomnosti zmluvné strany považujú za dostatočný 
dôkaz doručenia. 

9.6 V prípade ak zmluvná strana neuplatní svoje právo vyplývajúce mu zo Zmluvy, neznamená to 
vzdanie sa práva do budúcnosti. 

9.7 Zmluvné strany sa budú navzájom informovať o zmene adresy, bankového spojenia a iných 
podstatných záležitostí, ktoré by ovplyvnili vzájomnú spoluprácu podľa tejto Zmluvy. 
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9.8 Strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto Zmluvy cestou zmieru. Pokiaľ nedôjde k 
vyriešeniu sporov cestou zmieru, je každá zo zmluvných strán oprávnená riešiť spor súdnou cestou na 
príslušnom súde. 

9.9 Zmluva sa vyhotovuje v troch (3) rovnopisoch. Po podpise Zmluvy obdrži objednávateľ 2 vyhotovenia a 
zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie. 

9.10 Ak táto Zmluva ako celok v znení príloh, obsahuje vzájomne si odporujúce ustanovenia, majú ustanovenia 
dohodnuté v Zmluve prednosť pred ustanoveniami dohodnutými v prílohách. 

9.11 Dôvernosť: Všetky informácie získané alebo poskytnuté (x) počas rokovania o tejto Zmluve alebo (y) za 
účelom uzatvorenia tejto Zmluvy alebo (z) za účelom plnenia tejto Zmluvy zmluvné strany považujú za 
dôverné (ďalej len „Dôverné informácie“) a zaväzujú sa (i) o Dôverných informáciách zachovávať 
mlčanlivosť (ii) Dôverné informácie nepoužiť inak ako na plnenie povinností podľa tejto Zmluvy (ďalej len 
„Dohoda o Mlčanlivosti“); tieto povinnosti zmluvných strán trvajú aj dva (2) roky po skončení tejto Zmluvy. 
Dojednaním Dohody o Mlčanlivosti nie sú dotknuté zákonné ustanovenia súvisiace s ochranou: 

a) obchodného tajomstva a/alebo 
b) dôverných informácií, pričom všetky informácie, ktoré si zmluvné strany poskytli pri rokovaní o 

uzatvorení tejto Zmluvy týmto označujú ako dôverné. 
Informácia sa nepovažuje za Dôvernú informáciu ak bola verejne známa pred uzatvorením tejto Zmluvy 
alebo ak sa stane verejne známa v dôsledku konania zmluvnej strany, ktorá mohla žiadať zachovanie 
Dohody o Mlčanlivosti. Za porušenie Dohody o Mlčanlivosti sa nepovažuje poskytnutie informácií 
zamestnancom, právnym poradcom, audítorom; prípadným ďalším konzultantom ako aj na účely štatistiky 
a výkazníctva (v zmysle právnych predpisov) a to v nevyhnutnom rozsahu alebo za účelom výkonu práva. 
Zároveň sa zmluvné strany zaväzujú a zodpovedajú za to, že ich pracovníci alebo zmluvný partneri budú 
o Dôverných informáciách zachovávať mlčanlivosť v súlade a v rozsahu Dohody o Mlčanlivosti. 
Zmluvná strana môže zverejniť Dôvernú informáciu len (i) po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej 
zmluvnej strany a/alebo (ii) ak jej takúto povinnosť ukladá platný právny predpis alebo rozhodnutie 
príslušného orgánu verejnej správy. 

9.12 Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali, obsahu, ktorý považujú za určitý a zrozumiteľný, 
porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho 
pripájajú svoje podpisy. 

Zoznam príloh: 
Príloha č. 1: Obsah a rozsah Servisu 
Príloha č. 2: Zoznam výpočtovej a kancelárskej techniky Objednávateľa 
Príloha č. 3: ZMLUVA O MLČANLIVOSTI A O OCHRANE DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ 

 
 
 
 
 
 V Topoľčanoch, dňa 31.08.2020 
 
 
 
 
V mene a za Objednávateľa    V mena a za Zhotoviteľa 
 
 
 
 
 
 
.......................................      ....................................... 
PhDr. Katarína Baculáková,          Ing. Michal Mitura 
riaditeľka MsKS Topoľčany    konateľ  spoločnosti MM-Studio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Príloha č. 1 zmluvy o dielo 

Obsah a rozsah Servisu 

• servis kancelárskej techniky Objednávateľa dohodnutej v prílohe č. 2 Zmluvy najmä 

obstaranie a výmena náplní, opravy a obstaranie náhradných dielo, preventívna údržba, 

čistenie a pod. 

• inštalácia nového softwaru 

• reinštalácia existujúceho softwaru Objednávateľa 
• údržba softwaru, vrátane pravidelného scanovania softwareového prostredia 
• zabezpečenie ochrany softwaru Objednávateľa pred elektronickými vírusmi, nevyžiadanou 

poštou (SPAM) či útokmi zo siete world wide web, vrátane odstránenia prípadných vírusov 

tzv. odvírovanie operačného systému 

• zálohovanie dát Objednávateľa 
• správa intranetu Objednávateľa, vrátane nastavenia a prideľovania prístupových hesiel 

 

V Topoľčanoch, dňa 31.08.2020   

 

 

 

 

 

V mene a za Objednávateľa    V mena a za Zhotoviteľa 

 

 

 

 

 

 

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

PhDr. Katarína Baculáková,          Ing. Michal Mitura 

riaditeľka MsKS Topoľčany    konateľ  spoločnosti MM-Studio 

     

 



Príloha č. 2 zmluvy o dielo 

Zoznam výpočtovej a kancelárskej techniky Objednávateľa 

 

Kancelárska a výpočtová technika nachádzajúca sa na adrese Mestské kultúrne stredisko Topoľčany, 

Nám. Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany: 

Inv. č. 1297 Notebook Acer AS 5315-05160 

 

Inv. č. 1199 Tlačiareň MFZ BROTHER 

Inv. č. 1409 Notebook Acer Aspire 5 

Inv. č. 258 Digitalizácia kina /súčasťou je počítač, monitor, klávesnica a myš/ 

 

Inv. č. 1019 Monitor LCD NEOVO /súčasť kamerového systému/ 

Inv. č. 1378 Laserová farebná tlačiareň Brother DCP9015CDWYJ1 

Inv. č. 1496 Notebook Lenovo ThinkPad Edge E540 /súčasťou je myš/ 

Inv. č. 1534 Notebook ACER 

 

Inv. č. 883 Video Philips 

Inv. č. 1154 Monitor LCD 

Inv. č. 1155 Počítač Intel /súčasťou je klávesnica a myš/ 

 

Inv. č. 903 Telefónna ústredňa 

Inv. č. 257 Telefónna ústredňa 

 

Inv. č. 1112 Monitor Asus LCD 

Inv. č. 254 Počítač Pentium /súčasťou je klávesnica a myš/ 

 

Inv. č. 1198 Notebook ASUS XCC-XO106 /súčasťou je myš/ 

Inv. č. 1337 Tlačiareň HP Laser Jet Pro MFP M125a 

 

Inv. č. 1209 Počítač Lenovo + monitor Philips 21,5 /súčasťou je klávesnica a myš/ 

Inv. č. 1264 Tlačiareň TSC TDP-224, Termo, 203 dpi, Orezávač 

Inv. č. 1267 Acer 22 W LCD Monitor 



Inv. č. 1412 Kamerový systém Zmodo 

Inv. č. 1498 Tlačiareň atramentová Epson S1800 

 

Inv. č. 1041 Monitor LCD Samsung 

Inv. č. 213 Počítač Pentium /súčasťou je klávesnica a myš/ 

Inv. č. 1408 Tlačiareň TSC DA200, Termo, 203 dpi, Orezávač /DK/ 

Inv. č. 1499 Notebook Acer Aspire 3 /DK/ 

 

Inv. č. 1151 Záložný zdroj 

Inv. č. 1194 Monitor LCD 

Inv. č. 1195 Počítač Intel /súčasťou je klávesnica a myš/ 

Inv. č. 1442 Tlačiareň Brother DCPB7520DWYJ1 

 

Inv. č. 975 Tlačiareň HP Laser Jet 

Inv. č. 1221 Externý záložný zdroj 2,5 My Passport (urbis) 

Inv. č. 1230 Záložný zdroj APC Black-UPS CS 500 + kábel 

Inv. č. 1457 Monitor Philips 24" 

Inv. č. Počítač Intel i3/240/1/8gb /súčasťou je klávesnica a myš/ 

 

Inv. č. 1190 Televízor LT 630 

 

Inv. č. 1166 Tlačiareň Samsung SCX 3200 

Inv. č. 1180 Monitor LCD 

Inv. č. 1186 Počítač Intel G 2020/2,9 /súčasťou je klávesnica a myš/ 

Inv. č. 1187 Kopírovací stroj 

Inv. č. 1234 Prísl. kopír KM Bizhup 215- podávač papiera 

 

Inv. č. 1042 Monitor LCD Samsung 

Inv. č. 1197 Počítač Intel /súčasťou je klávesnica a myš/ 

Inv. č. 1501 Tlačiareň HP M451dn 

Inv. č. 1535 Tlačiareň Brother DCP-L2552DN 
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Príloha č.3 zmluvy o dielo 

ZMLUVA O MLČANLIVOSTI A  

O OCHRANE DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

v znení neskorších predpisov (ďalej len „OBZ“)  

medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

Prevádzkovateľ: 

Názov:   Mestské kultúrne stredisko Topoľčany 

   správca majetku mesta Topoľčany  

Zastúpený:  v zastúpení PhDr. Katarínou Baculákovou, riaditeľkou 

So sídlom:  Nám.Ľ. Štúra č. 2357/2, 955 01 Topoľčany 

IČO:   00500879 

E-mail:   katarina.baculakova@kulturato.sk 

Telefónne č.:  +421903472050 

(ďalej len „prevádzkovateľ“) 

 

a 

 

Príjemca: 

Obchodné meno:  MM-Studio s.r.o. 

Sídlo:   Jaselská 4694/6, 955 01 Topoľčany 

IČO:    52825701 

Zapísaná v:   Okresný súd NITRA, Oddiel: SRO, Vložka číslo: 50236/N 

Zastúpená:  Michalom Miturom, konateľom  

E-mail:  predaj@mm-computers.sk 

Telefónne č.:  +421948123810 

(ďalej len „príjemca“) 

 

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“) 

 

Článok I 

Úvodné ustanovenie 

 

1.1 Prevádzkovateľ a príjemca uzatvorili spolu Zmluvu o dielo, zo dňa 31.08.2020 súčasťou ktorej je 

aj možnosť využívať technické a odporné poradenstvo, v rámci ktorého sa príjemca má možnosť 

oboznámiť s osobnými údajmi prevádzkovateľa. 

1.2 Zmluvné strany si uvedomujú a berú na vedomie, že v rámci realizácie vzájomnej obchodnej 

spolupráce môžu byť  príjemcovi poskytnuté, sprístupnené dokumenty, doklady, informácie 

alebo  akékoľvek záznamy či už v elektronickej alebo listinnej podobe, ktoré môžu obsahovať 
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osobné údaje,  obchodné tajomstvo, daňové tajomstvo, bankové tajomstvo, lekárske tajomstvo 

alebo iné údaje, ktoré podliehajú ochrane podľa osobitných právnych predpisov (ďalej len 

„dôverné informácie“). 

1.3 Vzhľadom na skutočnosť, že prevádzkovateľ je podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) povinný zabezpečiť náležitú, primeranú ochranu 

a bezpečnosť osobných údajov, ktoré spracúva, je potrebné upraviť si vzájomné práva a 

povinnosti zamerané na ochranu dôverných informácií. 

 

 

Článok II 

Predmet zmluvy 

 

2.1 Príjemca je povinný v prípade styku s dôvernými informácií, či už formou oboznámenia, 

vzhliadnutia, obdržania v listinnej alebo elektronickej podobe, dané dôverné informácie chrániť 

pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, 

poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi 

spracúvania.  

2.2 Z týmto účelom je príjemca povinný prijať so zreteľom na najnovšie poznatky, na náklady na 

vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania údajov a na riziká s rôznou 

pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzických osôb primerané technické a organizačné 

opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku, pričom uvedené opatrenia 

môžu zahŕňať najmä: 

a) pseudonymizáciu a šifrovanie údajov, 

b) zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania 

údajov, 

c) proces obnovy dostupnosti údajov a prístup k nim v prípade fyzického incidentu alebo 

technického incidentu, 

d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a 

organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania údajov. 

2.3 Príjemca je tiež povinný: 

a) spracúvať dôverné informácie len na účel, pre ktorý mu boli údaje poskytnuté a na základe 

pokynov prevádzkovateľa, 

b) neodovzdať, nesprístupniť tretej osobe poskytnuté údaje, neumožniť, nepovoliť  ich 

kopírovanie, rozmnožovanie alebo distribúciu bez písomného súhlasu prevádzkovateľa, 

c) zabezpečiť, aby sa osoby oprávnené spracúvať dôverné informácie podľa tejto zmluvy 

zaviazali, že zachovajú mlčanlivosť o informáciách, o ktorých sa dozvedeli, ak nie sú viazané 

povinnosťou mlčanlivosti podľa osobitného zákona, 

d) vykonať primerané bezpečnostné opatrenia v súlade so zákonom o ochrane osobných 

údajov, 

e) v čo najväčšej miere poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi vhodnými technickými a 

organizačnými opatreniami pri plnení jeho povinnosti prijímať opatrenia na základe žiadosti 

dotknutej osoby,  

f) po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania dôverných informácií na základe 

rozhodnutia prevádzkovateľa dôverné informácie vymazať alebo vrátiť prevádzkovateľovi 

a bezpečne vymazať alebo skartovať existujúce kópie, ktoré obsahujú údaje, ak osobitný 
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predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje 

uchovávanie týchto dôverných informácií, 

g) poskytnúť prevádzkovateľovi informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností podľa 

tejto zmluvy a poskytnúť súčinnosť v rámci auditu ochrany dôverných informácií a kontroly 

zo strany prevádzkovateľa alebo audítora, ktorého poveril prevádzkovateľ. 

2.4 Pri spracúvaní dôverných informácií neautomatizovaným spôsobom (v papierovej podobe) je 

potrebné  najmä: 

▪ zachovávať obozretnosť pri podávaní dôverných informácií, pred návštevníkmi alebo inými 

neoprávnenými osobami,  

▪ neponechávať  dôverné informácie voľne dostupné na chodbách a v iných neuzamknutých 

miestnostiach alebo na iných miestach, vo verejne prístupných miestach a pod., 

▪ odkladať listinné materiály  obsahujúce dôverné informácie na určené uzamykateľné miesto 

a neponechávať ich po skončení pracovnej doby, resp. opustení pracoviska voľne dostupné 

(napr. na pracovnom stole), 

▪ v prípade tlače dokumentov obsahujúcich dôverné informácie zabezpečiť, aby sa počas 

tlačenia neoboznámila s nimi nepoučená neoprávnená osoba; tieto tlačené materiály musia 

byť ihneď po ich vytlačení odobraté poučenou osobou a uložené na zabezpečené 

uzamykateľné miesto; to sa uplatňuje aj pri kopírovaní dokumentov, 

▪ nadbytočné a chybné dokumenty  sa bez zbytočného odkladu zlikvidujú skartovaním, 

▪ uzamykať kanceláriu pri každom opustení v prípade, že v miestnosti už nie je iná poučená 

oprávnená osoba. 

2.5 Pri spracúvaní dôverných informácií prostredníctvom úplne alebo čiastočne automatizovanými 

prostriedkami spracúvania (v elektronickej podobe) je potrebné  najmä: 

▪ informačnú techniku (počítače, notebooky, USB kľúč, a pod.) umiestňovať iba v 

uzamykateľných priestoroch; miestnosť, v ktorej sa nachádza informačná technika, musí byť 

pri každom odchode oprávnenej osoby uzamknutá a po skončení pracovnej doby je poučená 

osoba povinná vypnúť počítač a uzamknúť skrine s materiálmi obsahujúcimi dôverné 

informácie, 

▪ dbať na antivírusovú ochranu pracovných staníc sledovaním toho, či správne funguje 

primárne určený softvérový systém, ktorý je automaticky pravidelne aktualizovaný, 

▪ dôsledne dodržiavať pravidlá ochrany prístupových práv,  

▪ dátové nosiče obsahujúce dôverné informácie musia byť uložené v šifrovanej forme, pričom 

je možné šifrovať dátový nosič napr. externý disk alebo je možné šifrovať samotné súbory na 

ňom, 

▪ pri prenose chránených skutočností prostredníctvom počítačových sieti (napr. internet) je 

nevyhnuté šifrovať prenos týchto údajov. 

2.6 Príjemca je povinný bez zbytočného odkladu informovať prevádzkovateľa, ak má za to, že sa 

pokynom prevádzkovateľa porušuje GDPR, zákon o ochrane osobných údajov, osobitný predpis 

alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná. 

2.7 Príjemca je povinný oznámiť prevádzkovateľovi porušenie ochrany dôverných informácií bez 

zbytočného odkladu po tom, ako sa o ňom dozvedel. 
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Článok III. 

Spracúvanie dôverných informácií pod dohľadom príjemcu 

 

3.1 Príjemca a každá osoba konajúca za príjemcu, ktorá má prístup k dôverným informáciám, môže 

spracúvať tieto údaje len na základe pokynov  a na zodpovednosť príjemcu a musí byť náležite 

poučená a zaviazaná povinnosťou mlčanlivosti.  

 

 

Článok IV. 

Záväzok mlčanlivosti 

  

4.1 Príjemca sa zaväzuje zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a dôverných  informáciách, 

s ktorými príde do styku, či už formou oboznámenia, vzhliadnutia, obdržania v listinnej alebo 

elektronickej podobe v súvislosti s plnením úloh vyplývajúcich z hlavnej zmluvy o poskytovaní 

služieb. Povinnosť mlčanlivosti o spracúvaní údajov podľa tejto zmluvy trvá aj po zániku tejto 

zmluvy bez časového obmedzenia.  

4.2 Povinnosť mlčanlivosti však neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh súdu a orgánov činných 

v trestnom konaní podľa osobitného zákona; tým nie sú dotknuté ustanovenia o mlčanlivosti 

podľa osobitných predpisov. 

 

 

Článok V. 

Zodpovednosť za porušenie povinností 

 

5.1 Prevádzkovateľ týmto poučuje príjemcu, že porušením niektorých z podmienok tejto zmluvy 

vyplývajúcich zo zákona o ochrane osobných údajov môže: 

- naplniť skutkovú podstatu správnych deliktov podľa § 104 ods. 2 písm. a) až e) zákona 

č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, 

- v súvislosti s protiprávnym nakladaním s osobnými údajmi čeliť aj trestnému stíhaniu za 

trestné činy podľa § 247 Poškodenie a zneužitie záznamu na nosiči informácií a § 374 

Neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení 

neskorších predpisov, 

- byť zodpovedný za škodu spôsobenú nezákonným spracúvaním dôverných informácií. 

 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

6.1 Táto zmluva nadobúda platnosť  a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 

6.2 Túto zmluvu je možné meniť alebo rušiť len písomným dodatkom odsúhlaseným a 

podpísaným obidvoma zmluvnými stranami. 

6.3 Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane 

jedno vyhotovenie. 
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6.4 Informácie týkajúce sa tejto zmluvy si zmluvné strany budú poskytovať prostredníctvom 

elektronickej pošty na adresy elektronickej pošty, ktoré sú uvedené v záhlaví tejto zmluvy. 

Každá zo zmluvných strán môže kedykoľvek druhej zmluvnej strane oznámiť zmenenú adresu 

elektronickej pošty. Oznámenie však musí byť urobené písomne doporučeným listom alebo 

elektronicky na adresu elektronickej pošty uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Poštou alebo 

kuriérom zasielané písomnosti si zmluvné strany doručujú na adresy svojho sídla uvedeného 

v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, že takúto písomnosť nebude možné vinou zmluvnej strany, 

ktorej je písomnosť určená, tejto zmluvnej strane doručiť, platí, že k doručeniu došlo dňom 

vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi.  

6.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že elektronická komunikácia prostredníctvom 

elektronických prostriedkov štandardne nemusí zaručovať dôvernosť prenášaných údajov. 

Zmluvné strany preto berú na vedomie, že v prípade prenosu tzv. citlivých údajov, ako sú 

osobné údaje, dôverné informácie, obchodné tajomstvo, prípadne iné informácie 

podliehajúce ochrane podľa iných právnych predpisov, majú zákonnú povinnosť používať pri 

prenose dát šifrovanú ochranu. Zmluvné strany použijú na šifrovaný prenos citlivých údajov 

vopred vzájomne dohodnutú formu. 

6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že ak nie je v tejto zmluve ustanovené niečo iné, spravujú sa vzťahy 

medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy všeobecne záväznými predpismi 

platnými v Slovenskej republike, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

6.7 Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatným či neúčinným, nedotýka sa to 

ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v 

tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné/ neúčinné ustanovenie novým 

ustanovením platným/ účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu 

neplatného/neúčinného ustanovenia. 

6.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, jej obsahu porozumeli a 

na znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

 

 

 

 

V Topoľčanoch, dňa: 31.08.2020 

 

Prevádzkovateľ      Príjemca 

 

 

 

 

 

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

PhDr. Katarína Baculáková, riaditeľka    Michal Mitura, konateľ 

 

 


