
  

Mandátna zmluva č.: MBK – 027/2021  

podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb.  

  

  

Mandant:     

Obchodné  meno:        Obec Jelka     

IČO:            00306011  

DIČ:           2021006691  

IČ DPH:           -  

Sídlo:           Mierová 959/17, 925 23 Jelka  

Za ktorú koná:    

        

  

  

  

Mandatár:  

    Ing. Gabriel Kiš  

Obchodné  meno:         DesigNet, s.r.o.    

IČO:            44539801  

DIČ:           2022742590  

IČ DPH:          SK 2022742590  

Sídlo:           Záhradnícka 6237/35, 929 01 Dunajská Streda  

Registrácia:     obchodný register Okresného súdu Trnava, odd. Sro., 

vložka č. 23039/T  

Za ktorú koná:     Mgr.Attila Bencze, konateľ  

      

  

  

 nižšie uvedeného dňa sa dohodli na uzavretí nasledujúcej  

 mandátnej zmluvy  

  

I.  

Predmet a účel mandátnej zmluvy  

  

1. Predmetom tejto mandátnej zmluvy je vzájomná úprava práv a povinností zmluvných 

strán, súvisiaca s uskutočnením činností mandatárom v prospech mandanta v súlade s čl. 

III. tejto zmluvy.  



2. Účelom tejto zmluvy je uskutočnením činností, uvedených v čl. III. tejto zmluvy,  

mandatárom pre mandanta zabezpečiť údržbu, aktualizáciu a správu webstránky 

mandanta.  

  

II.  

Vymedzenie mandatára  

  

1. Mandatár vyhlasuje, že je subjektom oprávneným vykonávať podnikateľskú činnosť v 

zmysle zápisu do obchodného registra v týchto oblastiach:  

i. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo 

iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/  

ii. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu  

iii. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb iv.  reklamné a marketingové 

služby  

v. vydavateľská činnosť  

vi. počítačové služby  

vii. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov    

viii. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických  poradcov.  

  

 III.  

Záväzok mandatára  

  

Povinnosťou mandatára je:   

  

a) Zabezpečenie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti podľa zákona č.  

69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a podľa § 5. vyhlášky NBU č. 362/2018 Z.z. 

ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej 

dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení.  

b) Predkladanie návrhov a oznamovanie informácií kybernetickej bezpečnosti.  

c) Zabezpečovanie aplikácie bezpečnostných opatrení.  

d) Vykonanie interných auditov kybernetickej bezpečnosti.  

e) Zabezpečenie Telefonickej podpory pre nahlasovanie problémov.  

f) Zabezpečenie kontaktného miesta pre nahlasovanie problémov.  

g) Zabezpečenie kontinuálneho riadenia rizík.  

h) Zabezpečenie poradenstva v oblasti obstarávania informačných technológií.  

  

  

IV.  

Záväzok mandanta  



  

Povinnosťou mandanta je:  

  

a) Umožniť mandatárovi počas platnosti tejto zmluvy prístup ku všetkým potrebným 

informáciám, ktoré sú pre plnenie tejto zmluvy nevyhnutné.   

b) Zabezpečiť potrebnú súčinnosť personálu, ktorý je zodpovedný za činnosti, ktoré budú 

dotknuté predmetnou službou, alebo ich spolupráca bude nevyhnutná alebo vopred 

avizovaná pracovníkmi mandatára.   

c) Umožniť mandatárovi v stanovených termínoch prístup do organizácie a zabezpečiť 

potrebný doprovod a poskytnúť nevyhnutnú osobnú ochranu pracovníkov mandatára pri 

výkone činností na pracoviskách mandanta.  

d) Zabezpečiť plnenie dohodnutých úloh zodpovednými pracovníkmi v stanovenom termíne.  

e) Informovať mandatára o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú predmetu poskytnutej 

služby alebo svojich dodatočných požiadavkách, ktoré neboli stanovené v tejto zmluve, 

alebo písomných záznamoch vzniknutých medzi mandantom a mandatárom.   

f) Zaväzuje zabezpečiť plánovanie všetkých činností poskytovaných mandatárom tak, aby bol 

dostatočný čas na ich prípravu a realizáciu t.j . aspoň 5 dní pred očakávaným termínom ich 

plnenia (konzultácie, účasť na kontrolách a pod.).  

g) Neodkladne hlásiť mandatárovi každé podozrenie kybernetického bezpečnostného 

incidentu na kontaktnú adresu: ___________________ alebo telefonicky na číslo 

______________________.  

h) Zároveň sa mandant zaväzuje dodržiavať dohodnuté termíny stretnutí a zaplatiť odmenu v 

dohodnutých termínoch.  

  

V.  

Odmena pre mandatára  

  

1. Zmluvné strany sa dohodli na odmene pre mandatára vo výške 85,-€ bez DPH /slovom: 

osemdesiatpäť euro/ mesačne.   

2. Náklady, ktoré mandatár nevyhnutne a účelne vynaloží pri plnení svojho záväzku, sú 

zahrnuté v odmene.  

3. Odmena pre mandatára je splatná mesačne pozadu na základe faktúry mandatára, ktorá 

musí mať náležitosti daňového dokladu. Faktúra mandatára musí byť doručená na 

emailovú adresu mandanta: ________________ .  

4. Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej doručenia mandantovi.  

           

VI.  

Záverečné ustanovenia  



        

1. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy možno vykonať len písomnou formou po vzájomnej 

dohode zmluvných strán.  

2. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka.  

3. Dodávateľ súhlasí s použitím jeho údajov pre účely tejto zmluvy a so zverejnením tejto 

zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 

neskorších predpisov.  

4. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  

5. Táto zmluva zaniká:  

• písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu určenému v písomnej dohode  

• zánikom mandanta  

• zánikom mandatára  

• začatím konkurzného konania na majetok mandanta  

• povolením reštrukturalizácie mandanta  

• zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku mandanta  

• začatím konkurzného konania na majetok mandatára  

• povolením reštrukturalizácie mandatára  

• zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku mandatára  

• písomnou výpoveďou jednej zmluvnej strany, doručenej druhej zmluvnej strane; 

zmluva zaniká uplynutím výpovednej doby, ktorá je trojmesačná a začína plynúť 

prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej 

zmluvnej strane  

• okamžitým odstúpením ktorejkoľvek zmluvnej strany od zmluvy pre podstatné 

porušenie zmluvy druhou zmluvnou stranou.  

6. Mandant je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy  

• v prípade porušenia alebo nesplnenia pokynov, udelených mandantom 

mandatárovi  

• v prípade, ak mandatár poruší povinnosť mlčanlivosti.  

7. Mandatár je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy  

• ak mandant trikrát v priebehu kalendárneho mesiaca odmieta udeliť alebo potvrdiť 

pokyn v písomnej forme  

• ak mandant po dobu najmenej 30 po sebe idúcich pracovných dní neumožňuje 

mandatárovi plnenie svojho záväzku  

• ak mandant je v omeškaní s plnením odmeny mandatára o viac ako 10 pracovných 

dní.  

8. Zmluva bola vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá zmluvná   strana obdrží jeden 

exemplár.  



9. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán 

a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení, najskôr však dňa 01.07.2021.  

10. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpísali.  

  

  

  

  

V Jelke, dňa 23.06.2021   

  

  

  

  

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

      podpis mandanta                             podpis mandatára  

  

  

  


