
ZMLUVA Q VYDANÍ A POUŽÍVANÍ KVALIFIKOVANÉHO CERTIFIKÁTU PRE ELEKTRONICKÚ PEČAt (ďalej len ~Zmluva“)

Č. RA-SNCA/20194347

uzavretá v súlade so zákonom Č. 272/2016 Z. zo dóveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (Zákon o dóveryhodných službách) (ďalej len „zákon Č. 272/2016 Z. Z.“)

a ~ 269 ods.2 zák. Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „zákon Č. 513/1991 Z. z.“)

ZMLUVNÉ STRANY:

Používater: Orga nizácia: Obec ksrok
ičo: 00308056

Zastúpený (štatutár, splnomocnená osoba):

Meno a priezvisko: Stanislav Sťahel

Bydlisko:

Doklad totožnosti (typ dokladu, Číslo dokladu, vydaný kým, platný do):

ObČlansky preukaz,

(ďalej len „Použivater‘)

Poskytovateľ: Národná agentúra pre sietové a elektronické služby‘ prevádzkovateí Slovenskej národnej certifikaČnej autority

Sídlo: Kollárová 8, 91702 Trnava

Detašované pracovisko: Trnavská cesta 100/IlS, 82101 Bratislava

Ičo: 42156424

štatutárny orgán: Ing. Pavel Karel

v zastúpení Ing. Andrea Chorvátová, na základe pracovnej zmluvy a jej dodatkov

(d‘alej len „Poskytovater“)

(ďalej spolu len „Zmluvné strany“)

PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto Zmluvy je závázok Poskytovateľa poskytnúC Použivateľovi kvalifikovaná důveryhodnú službu vyhotovovania a overovania
kvalifikovaných certiflkátov pre elektronická peČat (dalej len „elektronická peČat“), a to na základe zmluvy o poskytovaní kvalifikovaných
dóveryhodných služieb Č. 731 7/2,019 zo ‚Mo 05.11.2019 a žiadosti orgánu verejnej moci, ktorého identifik.aČné úd~jtsá uvedené v elektronickej pečati
(ďalej len „žiadost“) v zmysle ~ 8 Zákona Č. 272/2016 Z. z. a v sálade splatným certifikaČným poriadkom Poskytovateľa (dalej len „CP“) pretieto služby.

2. Na účely tejto Zmluvy sa rozumie:
2.1. Kvalifikovanou důveryhodnou službou dčveryhodná služba, ktorá spÍňa uplatniteTné požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ELi) Č.

910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a důveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnátornom trhu a o zrušeni smernice
1999/93/ES (ďalej len „nariadenie elDAS~), ktorá má udelený kvalifikovaný štatút a je zapísaná v důveryhodnom zozname podľa Čl. 22 nariadenia
eIDAS.

II. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Poskytovater sa zavázuje na základe riadne vyplnenej, doloženej a overenej žiadosti vydat Používateľovi elektronická peČat, a to bez zbytočného
odkladu a v sálade s platným CP. Poskytovateľ sa pri poskytovaní kvalifikovanej dbveryhodnej služby zavázuje dodržovat všetky závázky vyplývajúce mu
to všeobecne závázných právnych predpisov, najmá nariadenia eIDAS a zákona č. 272/2016 Z. z..

2. Postup na vydanie a prevzatie elektronickej peČate je podrobne opisaný v CP. Prvotné vydanie elektronickej pečate Sa vykonáva u Poskytovateľa a pod
jeho dohľadom. Poskytovater zabezpeČí autentifikáciu identity Použivatel‘a, a to na základe predloženia a posádenia dokladov akceptovateľných podľa
CP Poskytovateľa. Po podpise Zmluvy Poskytovater vydá a následne, Po jeho vydaní, odovzdá vydaná elektronickú pečat Používateľovi. O odovzdani
a prevzatí elektronickej peČate spišu Zmluvné strany Protokol o odovzdani a prevzatí kvalifikovaného certifikátu pre elektronická pečat, ktorý tvori
neoddelitefnú prílohu tejto Zmluvy.

3. Postup na vydanie a prevzatie následnej elektronickej peČate je podrobne opísaný v CP. Používater sa zavázuje v prípade žiadosti o následná
elektronická pečat, podrobit sa požiadavkám pre vydanie a prevzatie prvej elektronickej peČate.

4. Používaterje oprávnený používat elektronická peČat počas doby jej platnosti na vytváranie a overovanie kvalifikovaného elektronického podpisu.

5. Použivateľsa zavšzuje dodržiavat ustanovenia CP a ustanovenia tejto Zmluvy. Použivateľ je povinný ihned Po získaní elektronickej pečate skontrolovat
správnost údajov uvedených v elektronickej pečati, počas celej doby životnosti starostlivo chránit certifikovaný produkt na bezpečné generovanie a
uloženie kľáčov (QSCD) a v ňom uložené súkromné kťáČe pred ich zverejnením, spristupnenim, stratou, kompromitovanim alebo mým zneužitím.
Používater je povinný bezodkladne preukázateľným spůsobom oznámit Poskytovateľovi podozrenie alebo skutočnost zverejnenia, sprístupnenia, straty,
kompromitovania alebo mého zneužitia sákromného kľáča alebo hesla, ktorým bol sákromný kráč chránený, používat vydaná elektronickú peČat v
sálade s úČelom, na ktorá je urČená a uvádzat vždy len presné, pravdivé a úplné informácie vo vztahu k elektronickej pečati svojho verejněho kráča, ako
aj ihned požiadat Poskytovateľa o zrušenie elektronickej peČate ak zisti, že došlo alebo může důjst k neoprávnenému použitiu jeho súkromného kíáČa,
alebo ak nastali zmeny v údajoch uvedených v elektronickej peČati.

6. Poskytovateí nezodpovedá za Škodu ktorá,

a) vznikla PoužívateTovi alebo tretim osobám z důvodu porušenia zmluvných alebo zákonných povinnosti Používaterom,
b) vznikla používaterovi z důvodu znemožnenia použitia vydanej elektronickej pečate pre nekompatibilitu Použivaterom použitých hardvérových a

sottvérových prostriedkov,

c) vznikla tretej strane z důvodu spoliehania Sa na elektronická pečat, ktorého platnost skončila, alebo ktorý bol zrušený,

d) vznikla Používatel‘ovi alebo tretej strane uvedením nesprávnych ádajov v žiadosti o vydanie elektronickej peČate,

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

7. Poskytovater zodpovedá za škodu vzniknutá v sávislosti 5 použivanim ním vydanej elektronickej pečate v zmysle zákona č. 513/1991 Z. z. iba za



predpokladu, že zo strany Používatera boll preukázateľne dodržané všetky ustanovenia Cp.

ill. CENA ZA POSKYTNUTIE SLUŽIEB

Poskytovateľ poskytuje Použivateľovi vydanie elektronickej pečate bezodplatne.

IV. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto Zmluva je vyhotovená a uzavretá na základe Žiadosti podťa čI. 1.1. a plní zároveň funkciu písomného záznamu o prijatí žiadosti o vydanie
elektronickej pečate.

2. Používateí vyhlasuje, že pred podpísanim tejto Zmluvy bol podrobne a zrozumiterne informovaný o certifikačnom poriadku poskytovania
dóveryhodných služieb Poskytovatela, $ ktorým sa oboznámil v elektronickej forme na webovej stránke:

http://ep.nbu.oov.sk/snco/dpcs/CP SNCA pdf

3. Použivater podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy je podrobne oboznámený sC~ Poskytovatela, tento mu je známy, súhlasi
sním a zavázuje sa ho dodržiavať.

4. Používateľ berle na vedomie, že osobně údaje uvedeně vžiadosti, na základe ktorej bola uzavretá táto zmluva, rovnako ako aj jeho osobně údaje
poskytnuté Poskytovaterovi pri vydávaní elektronickej pečate sú sI%acúvané v informačnom systéme Poskytovatefa na legálnom základe, v rámci
dodržania zásady zákonnosti podYa čI. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Osobně údaje Používateľa budú spracovávané výlučne za účelom ich využitia pri
vykonávaní a poskytovaní dčveryhodných služieb Poskytovateľa, a to počas doby, kedy je Poskytovateľovi zákonom stanovená povinnosť uchovávať
dokumentáciu súvisiacu $ vydávanim elektronickej pečate.

5. Zmluvně strany vyhlasujú, že údaje v Žiadosti, ako aj ostatně poskytnuté osobně údaje sú aktuálne a pravdivě.

6. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá je určená dobou platnosti elektronickej pečate vydanej na základe tejto Zmluvy.

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

8. Táto Zmluva sa spravuje najmá zákonom Č. 272/2016 Z. z., zákonom Č. 513/1991 Z. z. a ostatnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

9. Zmluvu je možně menu len Po vzájomnej dohode formou pisomných očíslovaných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.

10. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán dostane po jednom rovnopise. Neoddeliternú prílohu tejto Zmluvy
tvorí Protokol o odovzdaní a prevzati kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečaf.

11. Zmluvné strany si túto Zmluvu prečitali, jej obsahu porozumell, sú si vedomé právnych následkov, ktoré vyplývajú z jej uzavretia, na znak čoho ju
slobodne, vážne, bez omylu, výhrad, nie za nápadne nevýhodných podmienok podpisujú.

Dátum: 15. 7. 2022

Poskytovatel Použivatel &
—

Ing. Andrea Chorvátová sfanw~ ~tanei



PROTOKOL Č. RA-SNCAJ20194347
o odovzdaní a prevzati kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečat

POSKYTOVATEt:

Národná agentúra pre sletově a elektronické služby, prevádzkovaterSlovenskej národnej certifíkačnej autority
Sídlo: Kollárová 8, 91702 Trnava
Detašované pracovisko: Trnavská cesta 100/lI 8,82101 Bratislava
iČo: 42156424
štatutárny orgán: Ing. Pavel Karel
v zastúpeni Ing. Andrea Chorvátové, na základe pracovnej zmluvy a jej dodatkov

II. ŽIADATEt:

Názov orgánu verejnej moci: Obec Jarok
IČO: 00308056

Štatutárr‘y orgán:
Meno a priezvisko: StanisksvSťahel Rodné číslo:
Bydlisko: ‚

Doklady totožnosti (typ dokladu‘ čísio dokladu, vydaný kým, platný do):
Obtiansky preukaz‘

Email: ocujarok@jarok.sk Telefón:

Ill. SPLNOMOCNENÁ OSOBA ŽIADATEtOM (ďalej len „Splnomocnená osoba“) na úkony potrebné k vydaniu a odovzdaniu certifikátu pre
elektronickú pečať. Vyplnit, len ak sa Používater nechá zastupovať pri konaní u Poskytovateťa:

Meno a priezvisko: Blanka Komárová Rodné číslo:
Bydlisko:
Doklad totožnosti: (typ dokladu‘ číslo dokladu, vydaný kým, platný do):
Občiansky preukoz
Vodičský preukaz
Email: blanka.komarova@zdruzeniedeus.sk Telefón:

IV. KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT PRE ELEKTRONICKÚ PEČAt:

Číslo (Serial number): hex: O1OCS112F7CEOBOO2SCO
DN (rozlišovacie meno): /CN=Kvalifikovaná elektronická peČat obce JarokjO~Obec JarokJserialNumber=NTRSK-00308056/C=SK
Platnosť od: 15.7.2022 11:17:01 GMT do: 14.7.2025 11:17:01 GMT
Heslo pre zrušenie certifikátu:
Typ bezpečného zariadenia QSCD:

V. INFORMÁCIE O POSKYTOVATEtOVI:

Certifikát vydávajúcej certifikačnej autority SNCA je zverejnený na webovom sídle:
h : e .nbu. ov sk snca cert3.html

Aktuálny zoznam zrušených certifikátov je zverejnený na webovom sidle:
htt : e .nbu. ov.sk Sn crl3.html

Online zistovanie stavu certifikátu — služba OCSP:
http://snca3-ocsD.nbu.~ov.sk/oc5p/snca3

Vl. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

ŽiadateY (zastúpený — štatutárom‘ resp. splnomocnenou osobou) svojím podpisom potvrdzuje‘ že identifikačně údaje uvedené v II. časti sa zhodujú
údajmi na origináloch príslušných dokladov. Potvrdzuje vydanie a prevzatie certifikátu‘ ktorého výpis je v IV. časti tohto protokolu. Žiadateľ, resp.

splnomocnená osoba berle na vedomie, že osobně údaje, ktoré poskytol a sú uvedené v ods. II‘ resp. ods. Ill tohto Protokolu sú spracúvané v
informačnom systéme Poskytovatera na legálnom základe‘ v rámci dodržania zásady zákonnosti podľa Čl. G ods. I písm. c) GDPR a sú spracovávané
výlučne za účelom ich využitia pri vykonávaní a poskytovaní dóveryhodných služieb Poskytovateľa a to počas doby, kedy je Poskytovateľovi zákonem
stanovená povinnosf uchovávat dokumentáciu súvisiacu s vydávanini certifikátu pre elektronickú pečať.

Dátum: 15.7.2022

Poskytovatel‘ žiadater/Splnomoc4e~á osoba
(L

— 1‘ ‘

ing. Andrea Chorvátová Stanislav Sta




