
Zmluva o dielo KB-002/2021 
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

Zmluva o dielo KB-021/2020- strana 1 z 4 

 

Zmluva o dielo 

 

Objednávateľ:            

Obchodné  meno:     Obec Jelka   

IČO:       00306011 

DIČ:      1021006691 

IČ DPH:      - 

Sídlo:      Mierová 959/17, 925 23 Jelka 

Konajúca prostredníctvom:   Ing. Gabriel Kiš 

/ďalej len „objednávateľ„ / 

a 

 

Zhotoviteľ:                  

Obchodné  meno:      3code s.r.o.  

IČO:       52787711 

DIČ:      2121142485 

IČ DPH:     SK 2121142485 

Sídlo:      Gazdovský rad 32, 931 01 Šamorín 

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

vložka č. 45767/T 

Konajúca prostredníctvom:  Mgr. Attila Bencze, konateľ 

/ďalej len „ zhotoviteľ“/ 

  

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

právnych predpisov túto zmluvu o dielo: 

  

Článok I. 

Vymedzenie diela 

1. Zhotoviteľ je obchodnou spoločnosťou oprávnenou podnikať v týchto predmetoch 

podnikania: 

a) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo 

iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),  

b) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby,  

c) počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,  

d) činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,  

e) reklamné a marketingové služby,  

f) prenájom hnuteľných vecí,  

g) prieskum trhu a verejnej mienky,  

h) administratívne služby,  

i) vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti.  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo /ďalej len „dielo“/: 

a) vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie informačného systému v súlade so 
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zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 

b) analýza bezpečnostných a technologických opatrení, 

c)  návrh riešenia dodatočných technologických opatrení, 

d) zabezpečenie správy prístupov, hesiel a monitoring ich využitia pre privilegované 

účty, 

e) analýza rizík, 

f) bezpečnostná analýza. 

 

Článok II. 

Miesto a čas zhotovenia diela 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v mieste sídla zhotoviteľa a vlastnými prostriedkami. 

2. Termín zhotovenia diela je 31.03.2021. 

  

Článok III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Objednávateľ je povinný: 

a) Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi počas platnosti tejto zmluvy prístup 

ku všetkým potrebným informáciám, ktoré sú pre plnenie tejto zmluvy nevyhnutné. 

Zabezpečí potrebnú súčinnosť personálu, ktorý je zodpovedný za činnosti, ktoré 

budú dotknuté predmetnou službou, alebo ich spolupráca bude nevyhnutná alebo 

vopred avizovaná pracovníkmi zhotoviteľa. Umožní mu v stanovených termínoch 

prístup do organizácie a zabezpečí potrebný doprovod a poskytne nevyhnutnú 

osobnú ochranu pracovníkov zhotoviteľa pri výkone činností na pracoviskách 

objednávateľa. 

b) Objednávateľ zabezpečí plnenie dohodnutých úloh zodpovednými pracovníkmi v 

stanovenom termíne. Bude informovať zhotoviteľa o všetkých skutočnostiach, ktoré 

sa týkajú predmetu poskytnutej služby alebo svojich dodatočných požiadavkách, 

ktoré neboli stanovené v tejto zmluve, alebo písomných záznamoch vzniknutých 

medzi objednávateľom  a zhotoviteľom. Zároveň sa objednávateľ zaväzuje 

zabezpečiť plánovanie všetkých činností poskytovaných zhotoviteľom 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.). 

c) Zároveň sa objednávateľ zaväzuje dodržiavať dohodnuté termíny stretnutí a zaplatiť 

odmenu v dohodnutých termínoch. 

2. Zhotoviteľ je povinný: 

a) vykonávať činnosti pre objednávateľa v súlade s jeho záujmami a cieľmi, 

b) vykonávať túto činnosť so všetkou starostlivosťou a zodpovednosťou, 

c) dodržiavať povinnosť mlčanlivosti, ktorá sa bude vzťahovať aj na jeho personál tak, 

že neposkytne  žiadne dôverné alebo citlivé informácie o klientovi, ktoré v priebehu 

svojej práce získa, žiadnej inej osobe alebo tretej strane, ak na to nebude vyzvaný 

objednávateľom, 
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d) všetky získané informácie personál zhotoviteľa použije iba pre vlastnú prácu a v 

prospech objednávateľa,  

e) vykonať všetky služby načas, v termínoch stanovených v tejto zmluve.   

 

Článok IV. 

Nebezpečenstvo škody na diele a vlastnícke právo k dielu 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať na vlastné nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo škody na 

diele prechádza na objednávateľa zápisničným odovzdaním diela zhotoviteľom 

objednávateľovi.  

2. Dielo je vo vlastníctve zhotoviteľa. Vlastnícke právo k dielu prechádza zo zhotoviteľa na 

objednávateľa rovnakým momentom, ako nebezpečenstvo škody na diele. 

  

Článok V. 

Cena za dielo 

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo v celkovej výške 1 150,00 € bez DPH 

(jedentisícjednostopäťdesiat). 

2. Cena za dielo je stanovená ako fixná a nemenná.  

3. Cena za dielo sa môže zmeniť jedine v dôsledku zmeny zákonnej úpravy v oblasti DPH. 

4. Cena za dielo zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa, vrát. miezd jeho zamestnancov, 

dopravných nákladov, nákladov na zaškolenie personálu objednávateľa. 

 

Článok VI. 

Platobné podmienky 

1. Podkladom pre úhradu ceny bude výzva k platbe, vystavená zhotoviteľom a odoslaná na 

kontaktnú email adresu objednávateľa. Po úhrade cene za dielo na základe výzvy na úhradu 

zhotoviteľ zašle príjemcovi emailovou správou na kontaktnú email adresu príjemcu 

elektronickú faktúru opatrenú zaručeným elektronickým podpisom. Objednávateľovi vzniká 

povinnosť zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo po odovzdaní diela zhotoviteľom 

objednávateľovi. 

2. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad omeškania objednávateľa so splnením svojich 

peňažných záväzkov proti zhotoviteľovi na zmluvnej pokute vo výške 0,03% denne z dlžnej 

sumy, na ktorú vznikne nárok zhotoviteľa proti objednávateľovi. 

  

Článok VII. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli 

zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez vzájomného písomného 

súhlasu  alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie zmluvy. Pokiaľ 

vznikne zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, má právo tiež na náhradu škody voči 

druhej zmluvnej strane. 

2. Zmluva nadobúda platnosť a  podpisom zmluvných strán, ktoré tak vyjadrujú súhlas s jej 

obsahom a účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení na webovej stránke 

objednávateľa. 
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3. Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov so 

súhlasom oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda 

o celom texte dodatku. K návrhom dodatkov k zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť 

písomne  v lehote do 15 dní odo dňa doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane . Po 

tú istú dobu je týmto návrhom viazaná aj strana, ktorá ho podala. 

4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je objednávka objednávateľa obsahujúca jeho pokyny 

na zhotovenie diela. 

5. Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán 

obdrží jedno vyhotovenie. V rovnakom počte sa budú vyhotovovať aj prípadné ďalšie 

dodatky k nej.  

6. Zmluvné strany sa dohodli , že ak táto zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy 

a záväzky, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ďalšími na 

zmluvné vzťahy sa vzťahujúcimi právnymi predpismi.  

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle , že nebola 

uzatvorená v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ju, jej obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne podpísali.   

  

V Jelke, dňa 18.02.2021     V Jelke, dňa 18.02.2021                

 

  

  

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

        Objednávateľ                                                                             Zhotoviteľ   

  


