
Zmluva o poskytovaní
kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania

a overenia kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať

uzatvorená podľa S 11 ods. 2 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre
elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

č.: 06957/2017/SEP-003

Názov:
Sídlo:

Štatutárny orgán:
Zastúpený:

IČO:

(zákon o dôveryhodných službách)

Národný bezpečnostný úrad
Budatínska 30, 851 06 Bratislava
Ing. Jozef Magala, riaditeľ
Mgr. Jana Lukáčová, riaditelka sekcie ekonomiky a prevádzky
na základe plnomocenstva riaditeľa Národného bezpečnostného
úradu č. 05671/2017/KÚ/OLP-002 zo dňa 04.08.2017
36061701

(ďalej len „poskytovateľ")

a

Názov:
Sídlo:

Štatutárny orgán:
IČO:

Základná škola s materskou školou
Lúčky 521, 034 82 Lúčky
PaedDr. Tomáš Brček, riaditeľ
50471627

(ďalej len „nadobúdateľ" alebo spolu len „zmluvné strany")

čl. I
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie kvalifikovanej dôveryhodnej služby
vyhotovovania a overenia kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať (ďalej len
„dôveryhodná služba") za podmienok ustanovených touto zmluvou.

čl. II
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Poskytovateľ ako prevádzkovateľ Slovenskej národnej certifikačnej autority sa zaväzuje pre
nadobúdateľa poskytovať dôveryhodnú službu a nadobúdateľ túto službu prijíma.

2. Kontaktnou osobou pre plnenie tejto zmluvy je za poskytovateľa riaditeľ odboru prevádzky
sekcie ekonomiky a prevádzky a za nadobúdateľa PaedDr. Tomáš Brček, riaditeľ.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu navzájom si oznamovať všetky
skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na riadne plnenie tejto zmluvy. V prípade zmeny osôb
podľa tohto článku zmluvy je zmluvná strana povinná túto zmenu bezodkladne písomne
oznámiť druhej zmluvnej strane.

čl. III
Technická špecifikácia

1. Dôveryhodná služba bude poskytovaná v súlade s nariadením Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 910/2014 0 elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre



elektronické transakcie na vnútornom trhu ao zrušení smernice 1999/93/ES (ďalej len
„nariadenie (EÚ) č. 910/2014"), zákonom č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre
elektronické transakcie na vnútornom trhu ao zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o dôveryhodných službách), ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
a platnou bezpečnostnou a prevádzkovou dokumentáciou Slovenskej národnej certifikačnej
autority.

2. Technickú špecifikáciu dôveryhodnej služby oznámi poskytovateľ nadobúdateľovi
nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy a odovzdaná bude vo forme písomného záznamu.

3. Kvalifikované certifikáty pre elektronickú pečať je možné vydať len na zariadenie spĺňajúce
podmienky podľa prílohy č. II Nariadenia (EÚ) č. 910/2014.

4. Každú zmenu technickej špecifikácie dôveryhodnej služby oznámi poskytovateľ
nadobúdateľovi vo forme písomného záznamu.

čl. IV
Cena

Dôveryhodná služba bude nadobúdateľovi poskytovaná bezodplatne.

čl. V
Doba platnosti a účinnosti zmluvy

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

čl. VI
Spoločné ustanovenia

1. Zmluvu možno písomne vypovedať ktoroukoľvek zmluvnou stranou bez uvedenia dôvodu.
Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Zmluvu možno ukončiť aj písomnou dohodou
zmluvných strán.

2. Zmluvu možno meniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme číslovaných
dodatkov.

3. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, jeden rovnopis pre poskytovateľa, dva
rovnopisy pre nadobúdateľa.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak
vzájomného súhlasu ju týmto podpisujú.

V Bratislave dňa .....ůž,...'Ĺae..iíLi7

Posky ateľ

Mgr. Jana Lukáčová

riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky

V Lúčkach dňa

Nadobúdateľ

PaedDr. Tomáš Brček
riaditeľ


