
Z'II.lJVA Č. KB/ZO/2021KB638ó-2
o POSKYTOVANi SLUŽIEB V OllLASľJ KYBERNI::TICKE.J llEZPJ::L"NOSTI

uzatvorená, poukazom na ~ 26'-} ods . .2 zák. Č. 513/1991 Zb, v pl. zneni (Obchodný zákonník)

medz!

nl.
Zmluvné strany

1.1. Poskytnvateľ: Obchodné meno:
Sídlu:

nsobnyudaj.sk, s.r.o,
DUETT Business Residence. Námestie osloboditeľov 3 A
Košice· mestská časť Stare Mesto 040 01
Mgr. Tatiana Dopiráková. konateľ
Ing. Tomáš Dopirák. konateľ
SOS2S041
Obchodný register Okresného súdu Košice 1.
Vložka: 41065V. Oddiel: Sro

OIC: 2120:\57041
IC DPII: SK2120357041
mAN: SK04 890000000051 55736074
Emailovéspojtnie.pravne(aosobnyudaj.sk
T elcľonický kontakt 02· SOO ROO SO
(ďalej len .. poskvtovateľ")

IČO:
Z~pi,:

1.2.0bjednávatl.'l': Obchodne meno: Obce Tekovské Nernc«
Sídlo: Tekovská 405;4. Tekovské Nemce. pst CJ66:'4
Konajúci: Erika Valkovičová. starosta
1('0: 00321 044
DIC 2021 J 114R~
Emailové spojenie: star<'sta(i.1 rckovskc-nerncc.sk
Telefonický kontakt: 090:;32RA75
(ďalej len ..objednávateľ")

čl. [l.
(r,odné ustanovenia

2.1. Ak v zmluve výslovne nic je uvedené inak. rozumie ~:.Ipod pojmom:

2.1.1. sieť a informačný systém: elektronická komunikačná sieť. informačný systém, každé zariaccnic <l komunikacny
systém alebo údaje. ktoré sú v nich vytvárané. ukladané, spracúvané. získavané alebo prenášané prostrcdnictvom
elektronickej komunikačnej siete alebo informačného systému. na účely prevádzkovania. používania. ochran- a
udržiavania týchto sietí a systémov.

2.1.2. kybcmctický priestor: globálny dynám ick~ otvorený systém sietí a informačný ch systemov, ktor) tvoria aktivov <iné
prvky kybcrnctického priestoru. osoby vykonávajúce aktivity v to nto S) stémc CI vzťah: II intcrakcic medzi nim i.

2.1.3. kybcrnctická bezpečnost': stav. v ktorom sú siete a ir formacné systémy schopné odolávať na určitom stUpl i
spoľahlivosti akémukoľvek konaniu. ktoré ohrozuje dostupnost'. pravosť. integriu alebo dôvernost' uchovávaných.
prenášaných alebo spracúvaných údajov alebo súvisiacich služieb poskytovaných alebo pristupných
prostredníctvom týchto sietí il informačných 5~ srémov

2.1.4. kybcrnetický bezpečnostn) inc ident: akákoľvek udalosť. ktorú má 7 dôvodu narušenia bezpečnost: siet-' a
informačného systému. alebo porušenia bezpečnostnej politik) alebo záväznej metodiky ncgativ n> vplyv na
kybernetickú bezpečnosť alebo ktorej následkom jc strata dôvernosti údajov. zničenie údajov alebo narušenie
imcgruy systému. obmedzenie alebo odmietnutie dostupnosti základnej s!u7by alebo dig.itfllncJ služby, \'y~(,b
pravdepodobnosť kompromitácie činnosti základnej služby alebo digitálnej ;;IU7hy alebo ohrozenie bezpečno-ti
informácií,

2.1.5. základná služba služba, ktora je zaradená v zozname základných slul.ieb il splna niektorú 7 podnuenok \ zmy ...k
ust. ~] písm. kl zákona č. 1'19.·:20\8Z. z n kvbernetickej bezpečnosti II o zmene il doplneni niektorých zákonov

~
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2.1.6, prev ádzkovatcl la~ladnťj ~IULh~, organ verejnej moci alebo osoba. ttlr" prevadzkujc a'poň jednu "IUlO\! PI..(lI',\
ust ~ J písm. kl zákona č, ()9!:~O 18 Z, l, II kybcrnct ickcj bczpcčnovt: (1 (l zmene ,\ doplnen i II iekloľ: ch /<"l\W[W\ ,

Urnd. l\árl)dl1~ b~/p~éllo,ln~ l rad,
7,i\..on: n.il-.on č, ilI) 201R 7, z, II kyberncuckej bc/pecnosu a o IIIIL'I\(,' it doplru-n: niektorych ;iik"l1m

2.1.7,
2.1.8,

2.2. Pr•.. \ ~lúčen ll.' poclr, bnosu plan. o: LJl1IU\I\J struna ozuaccna ako pesb tLl\ ateľ nema plhta\ cnie pos\..: [II' atela dlgit<ilnc'.I
~IULb) , zmysle ust. ~ 3 pi~III, n).

čl. III.
Predmet zmlu v~,

~.1. Predmetom tejto zmlu \; ,1<':za väzol, posky tovare ra vykonať' II obrednávateľa aud it k; bcrnctickci hupc(n\lstl. ~t(lr', bude
zah ŕňať:
al prevercn ie uéillno~:i sucasnych prjjatýcl: bezpecnosm- ch opatrení na úseku ľI a kybcrnctickcj bezpečnost].
hl klas.ťikac.u inťormac ii a kategonzác.u slťti il informacnych ~y~témo\,
cl posúdenie dopadových a špecifických sektorových kritéri! objednávateľa,
dl vypracovanie záverečnej spr,ívy o \ ~,kJko(h auditu k: bcrnetickej bezpečnosti spolu- opatreniami :1:1 nápravu zlstell: ch

nedostatkov.

3.2. Predmetom tejto 711l1U\"\' je ďalej:
a) záväzo], poskytovateľa vypracovať pre objednávateľa projekt \' súlade a rozsahu stanovenom laKOnl)llT.
hl pripraviť zmluvy o zahczpeccni plnenia bezpccnosmych opatreni a noti ťikačných pox inncsti s dodávateľmi 11<1 výkon

č innost]. ktoré priamo <úvisia « prev ádzkou sicti ti in (Irll<\Cl1~(h systémov a
cl vypracovať SI rcrnicc a dok uncnty ncvvhnutnc potrcnc la to. "hy objednávateľ primerane zabcvpecil ~!,(\ !I

a k: bcrnctickcj bczpccnosti.

3,3, Poskv tovatcľ Sil zaväzojc vykonávuť pre objednávateľa činnosti podľa tejto zmluvy riadne. odborn c' a vča-, Posk yruv atel sa
zaväzuje vykonat' audit u Objednav atcľa do 1:2 nic-iaeo. od účinnosti lo.:jt(l zmluvy la riadne plnenie predmetu zrulu \ \
vzniká poskytovatcľovi nárok na odmenu v zmysle dojcdnauých ustanovení podľ •• dánku VI tejw zmluvy.

ľl. tv,
Po, iunosti II oprávnenia poskytuvateľa

~.1. Medzi povinnosti push,: tovatel'a na riadne plnenie predmetu tejto ZJ1Jlu\y patrí najmä:

al povinnost' navrhovať obiednav ateľovi riesenia pn: proces riadenia bczpccnostnych IIlcid<.'IHO\ .1 I'le,<'111<1 pre
bezpečnosť webových sídiel a ich služieb.

hl povinnost' nastaviť šiundard. v ktorom sl! siete a inťormačné s:,t~m~ schopné odola\ ať na určitom SILJp!11
,pol'ahlivosti akémukolvek konaniu. ktoré ohrozuje dostupnost'. pravosť. imcgruu alebo dóvcrnost uchovav.mych.
prenasanj ch alebo spracúvaných udajov.

c) pov innost' posk ytov at' objednávateľov i k(\JlL.U hac ie a poradenstv II \ oblasti J...~berneuckcj bezpečnosti.
dl PO\ innoxt' P~)sJ...~iovat objednávateľov i -úcinnosť pri kontrole 10 stran; Národného bczpcčno-ancho LU:IJU.

c) povinnost' r iešit' bezpečnostne incidentv prostredníctvom pohotovostnej jednotky. ktora funguje nepretržite ~·l hodin
denne.

II zodpovednost' ICl kvaliúkaciu, odbornosť. ako aj plnenie lÚ .onný ch povinnosti xv ojich zamcsmanc iv. pnŕ orn
poskytovateľ móže poveriť V} kor om činnosti pool'a tejto zmluvy aj tre iu osobu. a to bez predchádzajuccho ,;uhIJ~U
()hjeunj\ ateľa

nv.
Povinnosti objednáv atcl'a

5.1. V IIT1~sk dohody zrnluvnvch suanje poxkv tovatcl oprávnený \~iad()\m' pn: riadne plnenie tejto 11l11lJ\) plnu sucinnosť ILI

strany objedná. atcľa. La t)'Il1W účelom sa objcdnavatc!' zaväzuje najmä:
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al P'lS)..YlJ1Úť na požiadanie. ktore može bvt vznesené akoukoľvek prcukázatcľnou formou (osobne. pisomnc resp. \ raiane
toho aj formou elektronicke] komunikacie na určenú e-mailov ú adresu] tie informácie. ktore su nev yhnuinc pre
poskvtovateľa na riadne a včasné plneni c tejto zmluvy.

hl bezodkladne preux áz.uelnou ťunnou informovať poskytox atcľa () prijat: oznámenia \1 "hla~cncl kontrole L\' stranv uradu
s uv edenim najma predmetu il účelu kontroly il bude IHI bezodkladne prcukazatcľnc intorrncv ať O pnjat: akcjk«ľv ek
písomnosti zl> stran, Úradu.

,.) ze bude intormovať poskvtovateľa :1 v~ctkydl Zlllcn.ICh a skutočnostiach dólcžuývh pre plnenie oovinnosn
poskvtovareľa. ktore illU \'ypl~ \ aiú l 1~·.1I() zmluv y alebo príslllšn~ ch právnych predpisov.

čl. VI.
Odplata a plarubné podmienky

6.1. Ia r{"\..~lOVan it: 'iIUTi('h \ Illly"k tql\l i',lllllll~ priualcž] povky tovatcľov: pravidelná pausalna Il1c~ačn;1 odplata \(1 \: ~I-ť
50.00.- ELR (xlov om: paťdcsiat lL'R). Lv cdcná suma je ~UIl1<'U bCL DPIl. DPI! bude učtovaná v aktuálne] sadzbe podľa
vseobecne 7.<iviVI1)'ch právnych predpisov platných v Č3~l: ťakturácie. Zmena sadzby DPll ncvyzuduje u/avrcne dodat 'u
k zmluve. Ku dnu uzatvorenia Imhl\~ Uk mcsačua odplata pu/ostáva ID Slllll) uvedenej \\i;si(' ,1/0 sadzbv DPIl 10.00.'
EL'R. !. J. odplata vrátane DPH.iL' nO.OO.- HJR, Súčastou CCI1\ 1,1 dodanie dokumentácie a 1<1vedenie opatreni podla pravncj
úpravy nieje prispôsobovanie pouzivanym ,~lal1d,lI'd()1I1 J špcl:ilikum Objcdnavutcľu nad r(1/,,<.lh 'italld3rdncj imnlcmcntacic

6.2. Úhradu dojednanej odplat: la dall~ mesiac ,i bude p\lsk) iovatcľ Uplall)()\ ať Iakturou (d,IIW\ :Ill dok ladom l. ktorú \ ~ ,W\ I

vLd;. naincskór do 5. dňa v mesiaci. la kt\l~ je odplata učtovaná s povinnosťou doručit Ili s poukazom IlJ lwJ (,.:: l ,ti (,,~ ~
bez zb. ročného odkladu objednávateľovi

b,2.1.

6.2.2.
6.2.3.
6.204,

n.2.~.

ó.2,b.

ó.2.7.

6.2.8.

Objcdnavnteľ podľa zákona o dani l pridanej hodnoty Č. 222200-1 I z. \ platnom zneni rďalq len .. zákon ()
dani 7 pridanej hodnotv"] súhlasi s tym. 2:e posk ytovate! bude zasielať elektronicke taktury la poskyrovane
sllljb~ \0 ťormáte I'DI prosucdnictvom elektronickej pnšt:. na c-mailovú adresu objednávateľa
Llektronicka faktura je plnohodnotnou náhradou Iakrúrv \ paplťf(l\','J forme
Llcktronická faktúraje faktúra, ktorá obsahuje \,>etky nalczitosti stanovené zákonom.
Objednávateľ vyhlasuje, že m,i \ ~ IU('I1~ pr isrup k c-ruailovci adrese a berie na vedomie. 7,C uvedene údaj..: sú
predmetom ohchodnch« tajomstva d h'j..: P(1\ innost' toto obchodné laiumq\,(J zachov avat,
Ohjednávatd súhlasi, i,c v prípade pochybnost: sa elektronická faktúra pm.a/,uje La doručcnú po uplynut: troch
dni odo (!IIa preukázateľného odoslania dok kuh: ohicdnávatcľovi. V prípade. ak objednávateľ rlI.:(}hclri ,
e lek tronicku faktúru \ obvyklom čase .. 1": povinnv oznamu' túto skutočnost poskv tovatcľov i V prípade. je

poskytovateľ neobor+í oznámenie. považuje elektronickú faktúru l,a doručcnú.
Objednávateľ 5R zaväzuje bezodkladne oznámit' dodávateľovi zmenu c-rnailovej aJrc,y pripadne akékoľvek
zmeny. ktoré mÔ7\! mať vpl~ \ IH! dorucov an il' vlek tronickej faktúry podľa 1\ dlh) podni icno],
Súhl<l~ S(l zaxie lar im elektro Hr:kťJ faktúry nadobúda pia nosť il úcinuo-t' JI1()11l nadobudnutia platl1u~ti ;J

účinnosti tejto 111l1uv~ a udeľuje sa na dobu neurčitú. Objednávateľ je opravncny udclenv súhlas ('lh (liať
pi~(1!l11l0U ťonnou adresovanou posk) tov atcľov: -
Objednávatel' vyhlasuje. le súhlasi -; podmienkami na zasielanie elektronickej ťa k túry. ,; kiorymi <a (lhl'l.n;imil
<l plne im porozumcl Tieto podmienky tvoria neoddelitcľnu súčas!' tejto zmluvy.

b.J. Splatnosť fakturovanej odplaryje dojednaná na l" Jill od doručenia Iuktury.

/.lA. Omcsk an ie objcdnav atela s úhradou eep lat: zakladá právo p(l~k~ tovatcľa na uplatnenie >'1uroko , I omcskunia \ 1.~IJ...nllnei
\'~ skc piamej k pociatocnému dnu omeskan ia objednávateľa.

R VII.
Zntipnvednns t'

7.1. Pl,kiar rl)~a!> trvania t..:jt\l 1.111lu\') bude II objednav alda vvkonana kontrola Zd <trany Uradu, po ukonccm klor,'.! bude
nbjednavateľovi napriek konaniu v súčinnost! -; poskytovatc l'om a dodržania ustanoveni tl'jlo zmluvv. lák(1ll,t a jeho
\:11'11.'\ aci c h pre.lpi-, -v , ako aj rokyrw\ r(1skyt,\\ .ucľa právoplatne UlULl'I1Ú pokutu podl'a ~ ,\ l lúkpIl,!. za\ úu;,' 'cl

'~~bnIUdaj.s~.5.r.o .. ,:I"rl''; .,.,' "'<'" .' ) :.. ~".+',. '. ~. .<i - . tel 6,/0: (!l; ROO ,'i00 Slí
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pos .y tovatcľ nahradiť mu vznik lulu škodu oredsravujúcu sumu. ktorú v dosledku právoplatne rlozenci pokuty zo stranv
Úradu objednávateľ zaplatil uradu. maximálne však do V)Š ': 30,000,- EUR,

7,2. Poskytovateľ nezodpovedá 73 žiadnu škodu. ktorá vznikla objednávateľovi na kybernetickej bezpečnosti. ak,
al objednávateľ neposkytol poskyrovateľovi potrebu sučinnosť riadne a včas.
b) objednávateľ napriek pisornnému oznámeniu poskytovateľa neprijal nim určené opatrenia na úseku kybernerickej

bezpečnosti. re;;p, ncodstránil nim zistené nedostatky.
ej objednávateľ nezaslal L;radu námietky. vyjadrenia či akékoľvek stanovisko. ktore v jeho mene včas písomne

pripravil poskytovateľ S cieľom preukázať dodržiavanie Zákona a jeho vykonávacieh predpisov u objednávateľa
a-alebo s cieľom zrušiť rozhodnutie o pokute. a-alebo s cieľom napadnúť oprávnenosť či výšku udelenej pokuty LO

strany úradu.
d) objednávateľ ncirnplementoval odporučcné opatrenia na úseku kybernetickej bezpečnosti a neriadil sa

vypracovaným projektom. pnslušnm, dokumentáciou a pokynmi poskytovateľa.

7.3. Nie je porušením žiadnej zm luvnej povinnosti LO strany poskytovateľa, ak. tá le výsledkom ornisivneho konania poskytovateľa
po dobu, kedy bol objednávateľ v omeškani s odplatou pre poskytovateľa.

7.4, Objednávateľ nesie \ plnom rozsahu zodpovednosť za vypracovan)' projekt. ktorý má v čase uzavretia tejto LlnJU\ y
vypracovan)' .

ČI. \'111.
Autorskoprávna ochrana

8.1. Pokiaľ výsledkom plnenia zmluvy zo strany pos\..) ovatcľa bude dielo, ktorého ochranu upravuje osobitný predpis - najmä
Autorský zákon. objednávateľ sa zaväzuje 5 dielom naložiť iba v rozsahu. ktorý za tým účelom určil poskytovateľ.

čl. IX.
Doba trvania zmluvy

9.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

9.2.1 áto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných stran. V Prípade.
že prevádzkovateľ ma zákonnú povinnosť zverejniť túto zmluvu. mus: ju zverejniť do 5 pracovných dní odo dnajej podpisu
oboma zmluvným i stranami. V t0ll110 prípade zm luva nadobúda účinnosť dňom po jej zverejnen i.

9.3, Každá zo zmluvných stran je oprávnená túto zmluvu ukončiť odstúpením. pokiaľ druhá zmluvná strana porušuje opakovane
túto zmluvu alebo podstatným spósobom poruší túto zmluvu il napriek písomnej V)7Ve neprijme v primeranej lehote opatrenia
na zabránenie porušovania zmluvy,

9.4. Každá zo zmluvných strán je oprávnená ukončil' túto zmluvu výpoveďou bel uvedenia dôvodu, Výpoveď musi byt prsomna
il doručená druhej zmluvnej strane. inak je neplatila, Výpovedná doba začína plynút' ou prvého dna kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po doručeni výpovede druhej zmluvnej strane a skonči sa uplynutím poslcdncho dna príslušného kalendárneho
mesiaca, Výpovedná doba Je dva mesiace.

čl. X,
Dôvernosť' informácií a mlčanlivosť

10, 1.7mluvné strany, nimi poverené osoby. subdodávatelia. ako aj zamestnanci oboch zmluvných stran su povinní zachovávať \
tajnosti všetky dôverné informácie. ktoré sú uvedené v tejto zmluve a v jej prílohe a/alebo ktoré budú uvedene v jej dodatkoch
a prílohách aalebo ktoré im holi poskytnuté. alebo ktoré inak získali v súvislosti so zmluvou alebo ~ ktorvmi sa oboznámili
počas plnenia zmluvy. resp, ktoré súvisia s predmetom plnenia. s údajmi, ktoré podliehajú ochrane podľa /.iikona. s údainu

,1 klientoch a obchodných partneroch zmluvných stran, údajmi z informačných systémov ktorejkoľvek zmluvnej strany il

prcdzmluvnýrni rokovaniami s nou súvisiacimi. s výnimkou nasledujúcich pripadov'
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a) ak je poskytnutie informácie od dotknutej zmluvnej strany uložené na základe všeobecne záväzných právnych
predpisov alebo na základe povinnosti uložcnci postupom podľa všeobecne záväznýc}, právnych predpisov (napr,
zákon č, =' I 1'2000 /, 7, o slobodnom prístupe k informáciám il o zmene il doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov),

b) ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu, ako je porušenie povinnosti mlčanlivosti dotknutou zmluvnou
stranou. informácie. ktoré už sú v deň podpisu zmluvy verejne známe alebo ktoré je možné Ul v dei) podpisu tejto
zm luvy ziskat' 7 bežne dostupných informačných prostriedkov.

cl informácie, ktoré S~ stanú po podpise zmluvy verejne známymi alebo ktoré možno po tomto dni získať z bežne
dostupných infonnačnych prostriedkov.

d) ak je informácia poskytnutá odborným poradcom dotknutej zmluvnej strany (vrátane právnych, účtovných.
daňových ii iných poradcov), ktorí sú buď viazani všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti. alebo ak
sa voči dotknutej zmluvnej strane zaviazali povinnosťou mlčanlivosti.

e) pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského. správneho alebo iného konania. ktorého Je dotknutá zmluvná
strana úcastn ikom,

l) ak je informácia poskymuta so súhlasom druhej zmluvnej strany,

lO.2.Zmluvné strany sú povinné zachovat' mlčanlivosť (l všetkych dôverných informáciách, ibaže by l tejto zmluvy alebo 7.

pr islušných všeobecne záväzných právnych predpisov vyplývalo inak, Tento záväzok trva ai pt. ukončeni platnosti a
účinnosti tejto zmluvy,

IO.3.Zmluvné strany sa zaväzujú. že dôverné informácie bCI predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany
nepoužijú pre: seba alebo pre tretie osoby. neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup tretieh osôb k dôverným
informáciám, Za tretie osob) sa nepokladajú členovia orgánov zmluvných strán. audítori alebo právni poradcovia zmluvných
strán, ktorí sú ohľadne im spristupncných informácii viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných
právnyc h predpisov.

lO.4Jrnluvné strany "a zaväzujú, le všetky zúčastnené osoby a subjekty budú s takte) roskytnut)'mi informáciami a zistenými
skutočnosťami nakladať ako" dôvernými informáciami.

IO.5.7mluvn.! stran) sa zaväzujú, že upovcdornia druhú zmluvnú stranu (l porušeni povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného
odkladu po 10m. ako sa (J takomto porušení dozvedel i,

l Il.ô.Zmluvné strany sa zaväzujú. 'le budú ochraňovať dôverné informácie druhej LmLJVncJ strany s rovnakou starostlivosťou ako
ochraňujú vlastne dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti
a zachovávania ochrany a dôvernosti údajov v súlade s právnym poriadkom SR.

čl. Xl.
Vol'ba práva

l 1.1. Pre prípad. že ktorákoľvek zmluvná strana má svoje sldlo mimo územia SR, alebo počas trvania zmluvy z:ncni svoje sídlo
mimo územia SR alebo ktorej právn)' nástupca bude mat" sidlo mimo územia SR. pre vylúčenie pochybnosti sa zmluvné
strany dohodli. že svoie práva a povinnosti ncupravcnc v tejto zmluve a inak preukázateľné neupravené ani ncdojcdnané ani
nezaužŕvané medzi zmluvnými stranami ako obchodná zvyk lost', sa riadia platnou il účinnou právnou úpravou státu
poskytovateľa li obsiahnutou najmä v Obchodnom zákonníku platnom a účinnom v Slovenskej republike \' jeho platnom
znení (zák, č, 5131991 Zb, v platnom zneni).

l Lž.Rozhodnym právom je tak v zmysle dohody zmluvných strán právo Slovenskej republiky (voľba práva), Je daná právomoc
slovenských súdov \ zmysle ~ 37e zák, Č. 97/1963 Zb, o medzinárodnom práve súkromnom íl proce-nom

čl. XII.
Záverečné ustanovenia

12.1. V prípade. ak ohjcdnavarc!' ukonči túto zmluvu počas prvých 12 mesiacov, ma po s": tovateľ nárok na sum u =',SOO,- EUR,
Predmetný bod sa neuplatní. ak objednávateľ ukončí zmluvný vzt'ah y zmysle bodu 9.J, tejto zmluvy.
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I2.Z.V~etky \,7<ij,'I1lI1C nároky zmluvnych stran musia byť uplatnené preu 'úza:cľllť doporucenvm listom. pokiaľ táto zmluva
ne-stanov uje inak Písomnost' sa považuje za doruccnu dňom jej prevzatia. potvrdencho dorucenia. bezdov «dncho
odmietnutiajej prevzatia alebo okamihom vrátenia 'ia pisomnosti späť ako ncdoruccncj ho, ohľadu 11,1 dóvod nedorucenia.
pokiaľ bola pisomnoxť správne zasielana la poslednú OZIl3Jlll'nÚ adresu jej adresáta Rozhodujúcim pre oorucenieic o!..a111ih.
ktorv nastane najskór.

12.J.Pr:ívo posrupit' pohľadávku voč i druhej zmluvnej strane podlieha \ id) P'SOIlHl;:'lnU sunlasu t~'J zmluvne: strany. ktora IC'
dižn íkom 7 postupov anej poh ľadavky. Inak je takýto úkon nt'pliltll~ . Posk: tovateľ aJ objedná. aleť je opra vncnvjcduostrannc
si zapocuať akýkoľve], svoj \zaiollln) splatn) záväzo" len ~O súhlasom druhej zmluvnej strany

12A.Ak 70 zmluv: \);,I[lvn.: r.evyplýva inak, akékoľvek inc IJllL'I1: alebo dtldatk: tejto zmluv! IllUSIa byt' vyhoiovcnc pu-omnou

formou <l schválene podpisum obidvoch zrnluvnvch stran lakéto dodatky sa stávajú neoddeliteľnou sucasi'ou 1<':.110 zmluv ,
okamihom ich účinnosti.

\2.5. ťJé<1S1nÍl:1 teito lin lu\ ~ prch la-ujú. Zl: sa oboznam il i s jej obsahom. porozumeli mu, súhlasia " II im, čo potvrdzujú ,VOJ I!TII
podpismi,

12.6.1lllluva je vyhotovená \ dvoch rovnopisoch, pn: biJú zmluvnú stranu po jednom rovnopive.

V Kosiciach, dňa

Poskytovateľ:

osobuy udaj. sk. s.r.o.
Poskytovateľ

_. . - -
Obeť .• -xovské \(,11H'ť

Objednhatcl'

osoonyudaj.sk, s.r.b. Ul,lr II ťl,.I'~~"'1., :~';~.,:\·.['r·~:' ~~r1'II{\':-II' o.....hlry.lf: ft,I,)·,: l/I\O'10 D' KII~ICi'
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