
ZMLUVA o \rYDANIA POUZIVANIKVALIFIKOVANEHO CERTIFIKÁTU PRE ELEKTRONICKU PEčAT (ďalejlen ,,Zmluva")

Č. RA-SNCA/20197398

uzavretá v súlade so zákonom č. 272/2016 Z. z o d6veryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnen
niektorých zákonov (zákon o dóveryhodných službách) (d'dej len ,,zákon č. 272/2016 Z. z.")
a $ 269 ods.2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodné zákonník(balej len ,,zákon č. 513/1991 Z. z.")

ZMLUVNÉ STRANY

Používatef: O rga nizácia

lčo:
Obec Folkušová

00316652

Zastúpený(štatutár, splnomocnená osoba):

Meno a priezvisko: IUgr. lenka Bednarovská
Bydlisko: Fo/kulová 2g, Fo/tušové
Doklad totožnosti(typ dokladu, číslo dokladu, vydaný kým, platný do)

Občiansky preukaz

jďalej len ,,Používater")
Poskytovatel: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, prevádzkovater Slovenskej národnej certifikačnej autority

Sídlo: Kollá rová 8, 917 02 Trnava

Detašované pracovisko: Trnavská cesta 100/118, 821 01 Bratislava
Eč0:

Statutá rny orgán:

42 156 424

Ing. Pavel Karel

v zastúpení Barbora žišková, na základe pracovnej zmluvy a jej dodatkov

(balej len ,,Poskytovatel")

(d'dej spolu len ,,Zmluvné strany")
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je závázok Poskytovatel'a poskytnúť Používatefovi kvalifikovanú dóveryhodnú službu vyhotovovania a overovania
kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečeť (balej len ,,elektronická pečať"), a to na základe zmluvy o poskytovani kvalifikovaných
d6veryhodných služieb č. 71€/2023 zo dňa 26.01.2023 a žiadosti orgánu verejnej moci, ktorého identifikačné údaje sú uvedené v elektronickej pečati
jďalej len ,,žiadosť") v zmysle $ 8 zákona č. 272/2016 Z. z. a v súlade s platným certifikačným poriadkom Poskytovatera (d'dej len ,,CP") pre tieto služby.

2. Na účely tejto Zmluvy sa rozumne:
2.1. Kvalifikovanou dóveryhodnou službou d6veryhodná služba, která spíňa uplatniterné požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č

910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a d6veryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice
1999/93/ES (d'dej len ,,nariadenie eIDAS"), která má udelený kvalifikovaný štatút a je zapísaná v d6veryhodnom zozname padl'a čl. 22 nariadenia

l

eIDAS

11.

1.

2.

PRÁVA A POVINNOSTIZMLUVNÝCH STRÁN

Poskytovatel sa zavazuje na základe riadne vyplnenej, doloženej a overenej žiadosti vydat Používatel'ovi elektronickú pečať, a to bez zbytočného
odkladu a v súlade s platným CP. Poskytovatel' sa pri poskytovani kvalifikovanej d6veryhodnej služby zavazuje dodržoval všetky závazky vyplývajúce mu
zo všeobecne závazných právnych predplsov, najme nariadenia eIDAS a zákona č. 272/2016 Z. z..

Postup na vydanie a prevzatie elektronickej pečate je podrobne opísaný v CP. Prvotné vydanie elektronickej pečate sa vykonáva u Poskytovatel'a a pod
jeho dohfadom. Poskytovatel' zabezpečí autentifikáciu identity Používatel'a, a to na základe predloženia a posúdenia dokladov akceptovatel'ných podra
CP Poskytovatel'a. Po podpise Zmluvy Poskytovatel vydá a následne, po jeho vydani, odevzdá vydanú elektronický pečať Používatel'ovi. O odovzdaní
a prevzatí elektronickej pečate spíšu Zmluvné strany Protokol o odovzdaní a prevzatí kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať, ktorý tvori
neoddelitefnú prílohu tejto Zmluvy.

3.

4.

5.

Postup na vydanie a prevzatie následnej elektronickej pečate je podrobne opísaný v CP. Používateí sa zavazuje v prípade žiadosti o následnú
elektronickú pečať, podrobillsa požiadavkám pre vydanie a prevzatie prvej elektronickej pečate.
Používatef je oprávnený používallelektronickú pečallpočas doby jej platnosti na vytváranie a overovanie kvalifikovaného elektronického podpisu

Používatef sa zavazuje dodržiavať ustanovenia CP a ustanovenia tejto Zmluvy. Používatel' je povinný ihned' po ziskani elektronickej pečate skontrolovatl
správnosť údajov uvedených v elektronickej pečati, počas celej doby životnosti starostlivě chránit certifikovaný produkt na bezpečné generovanie a
uloženie kfúčov (QSCD) a v ňom uložené súkromné kl'úče pred ich zverejnením, sprístupnením, stratou, kompromitovaním alebo mým zneužitím.
Používater je povinný bezodkladne preukázaterným spósobom oznámit Poskytovatel'ovi podozrenie alebo skutočnosť zverejnenia, sprístupnenia, útraty,
kompromitovania alebo mého zneužitiu súkromného kťúča alebo hesla, kterým bol súkromný kl'úč chránený, používať vydanú elektronickú pečať v
súlade s účelem, na ktorú je určená a uvádzať vždy len presné, pravdivé a úplné informácie vo vztahu k elektronickej pečati svojho verejného kl'úča, ako
aj ihned' požiadať Poskytovatera o zrušenie elektronickej pečate ak zistí, že došlo alebo maže d6jsť k neoprávnenému použitiu jeho súkromného krúča,
alebo ak nastalé zmeny v údajoch uvedených v elektronickej pečati

6. Poskytovatel' nezodpovedá za škodu která,

a) vznikla Používatel'ovi alebo tretím osobám z duvodu porušenia zmluvných alebo zákonných povinností Používaterom,

b) vznikla Používatel'ovi z duvodu znemožnenia použitia vydanej elektronickej pečate pre nekompatibilitu Používatel'om použitých hardvérových a
sottvérových prostriedkov.

c) vznikla tretej strane z duvodu spoliehania sa na elektronickú pečať, ktorého platnosllskončila, alebo ktorý bolzrušený,

d) vznikla Používatel'ovi alebo tretej strane uvedením nesprávnych údajov v žiadosti o vydanie elektronickej pečate,

e) vznikla tretej strane z duvodu zneužitia elektronickej pečate Používaterom,
f) má povahu zmareného zisku.

Poskytovatel zodpovedá za škodu vzniknutú vsúvislosti s používaném ním vydanej elektronickej pečate v zmysle zákona č. 513/1991 Z. z. iba za7.



predpokladu, že zo strany Používatel'a bollpreukázatel'ne dodržané všetky ustanovenia CP.
CENA ZA POSKYTN UTIE SLUZIEB

Poskytovatel' poskytuje Používatel'ovi vydanie elektronickej pečate bezodplatne
VŠEOBECNÉ A ZÁVĚREČNÉ USTANOVENIA

Táta Zmluva je vyhotovená a uzavretá na základe žiadosti padl'a čl. 1.1. a plní zároveň funkciu písemného záznamu o prijatí žiadosti o vydanie
elektronickej pečate.

Používatef vyhlazuje, že pred podpísaním tejto Zmluvy bol podrobne a zrozumitel'ne informovaný o certifikačním poriadku poskytovania
d6veryhodných služieb Poskytovatera, s kterým sa oboznámilv elektronickej forme na webovej stránke:
http://ep.nbu. aov.sk/snca/does/CP SNCA. pdf

Používatef podpisem tejto Zmluvy potvrdzuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy je podrobne oboznámený s CP Poskytovatel'a, tento mu je známy, súhlasí
s ním a zavazuje sa ho dodržiavall

Používatel' berie na vedomie, že osobné údaje uvedené v žiadostt, na základe kterej bola uzavretá táta zmluva, rovnako ako aj jeho osobné údaje
poskytnuté Poskytovaterovi pri vydávaní elektronickej pečate sú spracúvané v informačnom systéme Poskytovatera na legálním základe, v rámci
dodržania zásady zákonnosti podra č1. 6 ods. l písm. c) GDPR. Osobné údaje Používatel'a budú zpracovávané výlučne za účelom ich využitia pri
vykonávaní a poskytovani dóveryhodných služieb Poskytovatera, a to počas doby, kedy je Poskytovatel'ovi zákonom stanovená povinnost uchovávať
dokumentáciu súvisiacu s vydávaním elektronickej pečate.

Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje v žiadosti, ako aj ostatné poskytnuté osobné údaje sú aktuálne a pravdivé.

Táta Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, která je určená dobou platnosti elektronickej pečate vydanej na základe tejto Zmluvy.

Táta Zmluva zaniká písomnou dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením ktorejkorvek zo Zmluvných strán v prípade podstatného porušenia zmluvnej
alebo zákonnej povinnosti. Odstúpenie od Zmluvy je účinné okamihom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane.

Táto Zmluva sa spravuje najmě zákonem č. 272/2016 Z. z., zákonem č. 513/1991 Z. z. a ostatnými platnými právnymi predptsmi Slovenskej republiky

Zmluvu je možné menit len po vzájomnej dohode formou písomných očíslovaných dodatkov podpísaných obema zmluvnými stranami.

Táta Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z kterých každá zo Zmluvných strán dostane po jednom rovnopise. Neoddelitefnú prílohu tejto Zmluvy
tvori Protokolo odovzdaní a prevzatí kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať.

Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, sú si vedomé právnych následkov, ktoré vyplývajú z jej uzavretia, na znak čeho ju
slobodne, vážne, bez omylu, výhrad, nie za nápadne nevýjlgdnýcb.podmienok podpisujú.
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Dátum: 26. .Z. 2023

Poskytl

Barbora Zišková

/


