
Zmluva
o spolupráci pri výkone činnosti „manažéra kybernetickej bezpečnosti“ podľa ustanovení 

zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi :

I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Názov :
Sídlo:
Zastúpená :
Kontaktné údaje:
IČO :
DIČ :
IČ DPH:
Bankové spojenie:
( ďalej len „Objednávateľ“ )

Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1,900 42 Miloslavov 
Milan Baďanský, starosta obce 
hana.pokorna@miloslavov.sk, 0917 775 632 
00304948
2020662182

SK58 0200 0000 0028 4551 4758

a

1.2. Dodávateľ :

Názov : Avris Consulting, s.r.o.

Sprostredkovateľ:
Adresa sídla:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Avris Consulting, s.r.o. 
Kutlíková 17, Bratislava 852 50 
35962844
2022079323
SK2022079323

Zapísaný: 
Zastúpený: 
Kontaktné údaje:
(ďalej len „DodávateP")

v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, Odd. Sro, vl. č. 38168/B
Ing. Daniel Karas
obchod@avris.sk

II.
Predmet zmluvy

2.1. Táto zmluva upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z predmetu tejto 
zmluvy.

2.2. Predmetom tejto zmluvy je spolupráca pri výkone činnosti „manažéra kybernetickej 
bezpečnosti“ spočívajúca v navrhovaní, prijímaní a presadzovaní bezpečnostných opatrení 
v súvislosti s informačnou a kybernetickou bezpečnosťou a to formou prekladania návrhov 
a oznamovania informácií v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti priamo osobám 
povereným Objednávateľom v zmysle kontaktných údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy.



2.3. Činnosti, ktoré tvoria predmet zmluvy pozostávajú najmä z:

navrhovania technických a organizačných bezpečnostných opatrení, ich zavádzania a 
presadzovania
zdokumentovania a aktualizácie bezpečnostných opatrení vo forme 
vnútropodnikových smerníc, politík a stratégií
analyzovania hrozieb a zraniteľností v oblasti kybernetickej bezpečnosti 
a posudzovania rizík
navrhovania spôsobu klasifikácie informácií, riadenia aktív, riadenia prístupu k nim
navrhovania spôsobu testovania bezpečnosti systémov a aplikácií
monitorovania a kontroly zavedených opatrení a vyhodnocovania ich efektívnosti
formou pravidelného interného auditu informačnej bezpečnosti
zvyšovania bezpečnostného povedomia zamestnancov formou pravidelných školení
koordinácie úloh pri riešení kybernetických bezpečnostných incidentoch
poskytovania súčinnosti pri realizácii auditu kybernetickej bezpečnosti
Hotline- dostupnosť do 4 hodín v pracovné dni od 8,30-17,00 hod
ďalšie činnosti tak, ako vyplývajú z ustanovení zákona č. 69/2018 Z. z.
o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä § 20
a nasl. citovaného zákona.

III.
Cena a platové podmienky

3.1. Cena za služby podľa bodu II. tejto zmluvy je stanovená dohodou medzi dodávateľom 
a objednávateľom v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách a v súlade s s dobrými 
referenciami a výsledkami prieskumu trhu realizovaným Objednávateľom v zmysle Smernice 
Objednávateľa č. 3/2019 o verejnom obstarávaní, a to vo výške 597,-€ (slovom 
päťstodeväťdesiatsedem EUR) paušálne kvartálne za jeden človekodeň (8 hodín), pričom 
hodiny je možné rozložiť podľa potreby mesačne.

3.2. Cena za poskytnutie ďalších služieb nad dohodnutý paušálny štvrťročný rámec je 59,90 € 
bez DPH (slovom päťdesiatdeväť eur a deväťdesiat centov) za hodinu.

3.3 Dodávateľ bude služby podľa bodu II. poskytovať v rozsahu podľa požiadaviek 
objednávateľa a poskytnuté služby fakturovať po ich poskytnutí raz kvartál, a to 
k poslednému dňu v mesiaci, pričom k faktúre priloží výkaz s prehľadom dodaných služieb.

3.4 Dohodnutú cenu sa objednávateľ zaväzuje uhradiť v lehote 14 dní odo dňa doručenia 
dodávateľom vyhotovenej vecne a formálne správnej faktúry objednávateľovi.

3.5. Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru bankovým prevodom na účet dodávateľa. 
Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet dodávateľa.

IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán

4.1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať služby s odbornou starostlivosťou, v zmysle platných 
právnych predpisov ,povinností ustanovených zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej 
bezpečnosti a podľa požiadaviek objednávateľa.



4.2 Miestom poskytovania služieb bude sídlo dodávateľa, sídlo objednávateľa, alebo miesta 
v ktorom má objednávateľ svoje prevádzky, alebo technické vybavenie, prostredníctvom 
remote acess (vzdialený prístup) na základe operatívnej dohody podľa charakteru činnosti.

4.3. Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť dodávateľovi podmienky pre poskytovanie služieb 
ktoré sú predmetom zmluvy, poskytnúť mu potrebnú súčinnosť, informácie týkajúce sa 
informačnej a kybernetickej bezpečnosti, technickú dokumentáciu, plány a pod. Objednávateľ 
sa zaväzuje včas zapojiť dodávateľa do všetkých záležitostí, ktoré môžu mať vplyv na 
informačnú a kybernetickú bezpečnosť, predovšetkým ak súvisia s prevádzkou informačných 
systémov a sietí.

4.4. Dodávateľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu spôsobenú porušením povinností 
ustanovených touto zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä ale 
nielen opomenutím povinností ustanovených zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej 
bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V.
Doba trvania a ukončenie

5.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

5.2. Túto zmluvu je možné ukončiť bez udania dôvodu, ktoroukoľvek zo zmluvných strán. 
Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť od prvého dňa mesiaca, nasledujúceho po 
doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.

VI.

Osobitné ustanovenia

6.1. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe dohody zmluvných strán formou 
písomných dodatkov k zmluve, podpísanými štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.

6.2. Ostatné obchodné podmienky neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a platia pre obe zmluvné strany. Dodávateľ je viazaný ustanoveniami 
zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a za nevhodnosť alebo opomenutie bezpečnostných opatrení zodpovedá v zmysle čl. IV. Bod
4.4. tejto zmluvy.

6.3. Prípadné spory sa zaväzujú zmluvné strany riešiť vzájomnou dohodou po 
predchádzajúcom rokovaní oboch zmluvných strán.

6.4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, každá zo zmluvných strán obdrží jeden 
rovnopis.

6.4. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou, a preto je platná dňom podpisu oboch 
strán a účinná nasledujúci deň po zverejnení na webe obce Miloslavov.



fi 0 -W\V Bratislave , dňa: V Miloslavove, dňa: í

Avris Consulting, s.r.o.

□vris®
consuijív21—

Kutlíková 17 
852 50 Bratislava 
IČO: 35962844

Z Ing. Daniel Karas 
za dodávateľa

Milan Baďanský, starosta obce 
za objednávateľa


