
Zmluva o poskytnutí údajov a o ochrane dôverných informácií

Zmluvné strany

1. Dopravca: Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť
Registrácia: Obchodný registerkresného súdu Zilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10362/LSídlo: Košická 2, 010 65 Zilina
Štatutárny orgán: predstavenstvo: Ing. Peter Pobeha, predseda predstavenstva, Ing. Ján Dolník,

podpredseda predstavenstva, Dr. Ing. Peter Šufliarský, člen predstavenstvaZa štatutárny orgán
zmluvu podpísali: Ing. Peter Pobeha, predseda predstavenstva

Ing. Ján Dolník, podpredseda predstavenstva
IČO: 36 407 771 DIČ: 2020107573 IČ DPH: SK2020107573
Osoba zodpovedná
za plnenie zmluvy: Ing. Peter Pobeha, generálny riaditeľ' SAD Žilina, a.s.
Kontakt: tel.: 041/7330401, e-mail: sadza@sadza.sk
(ďalej len „Dopravca“ v príslušnom gramatickom tvare)

2. Integrátor: Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 68560/Lsídlo: Pri Rajčianke 2900/43, 010 O1 Žilina
Štatutárny orgán: Ing. Richard Staškovan, konateľ
IČO: 51 110 369 DIČ: 2120590252 IČ DPH: SK2120590252
Osoba zodpovedná
za plnenie zmluvy: Ing. Richard Staškovan,
Kontakt: tel.:
(ďalej len „IDŽK“)

(ďalej ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o poskytnutí údajov a o ochrane dôverných informácií podľa ust.§ 269 Ods. 2 a § 272 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov tohto
znenia:

Preambula

Dopravca na základe Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovejdoprave prímestskej na území Žilinského samosprávneho kraja, číslo zmluvy ŽSK:
889/2009/ODaRR, číslo zmluvy Dopravcu: 004/DOOZA/2009 zo dňa 30.11.2009 v znení jejneskorších dodatkov, ktorú má uzavretú so Žilinským samosprávnym krajom ako objednávatel'om,poskytuje služby v prímestskej autobusovej doprave vo verejnom záujme.

IDŽK bola založená spoločníkml: Žilinským samosprávnym krajom a Mestom Žilina dňa 15.9.2017.
Hlavným predmetom činnosti IDŽK je prevádzkovanie integrovaného dopravného systému vo
verejnom záujme na území Žilinského kraja a na území pril'ahlých záujmových regiónov (ďalej aj len
ako „l ŽK“).

Dopravca je na základe zmluvy, bližšie špecifikovanej v bode 1. preambuly tejto zmluvy povinnýzapojiť sa do integrovaného dopravného systému.



1.

2.

Na realizáciu Projektu integrovanej dopravy na pilotnom území oblasti Kysúc a Rajeckej doliny pre
tvorbu Tarify IDS ŽK, je potrebné, aby Dopravca poskytol IDZK informácie o cestujúcich v hromadnej
doprave vykonávanej vo verejnom záujme v štruktúre, ako je uvedené v čl. l bode 1. tejto zmluvy.

Informácie uvedené včl. lbode 1. tejto zmluvy sú Dopravcom považované za dôverné, preto
Dopravca požaduje uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí údajov a o ochrane dôverných informácií (ďalej
len „zmluva“).

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je:

a) Záväzok Dopravcu poskytovať IDŽK údaje prímestskej autobusovej dopravy vykonávanej vo
verejnom záujme o počte prepravených osôb za 1. štvrťrok roku 2019, a to podľa druhu
cestovného: žiaci/študenti, obyčajné cestovné, iné cestovné na linkách, sčlenením na
hotovosť a dopravná karta na autobusových prímestských linkách vo forme aj s číslami
dopravných kariet srozdelením na tarifné pásma, vzmysle súčasne platného cenníka
dopravcu, príp. ďalšie informácie, ktoré budú požadované na predloženie vsúvislosti
s realizáciou Projektu lntegrovanej dopravy ŽSK, súčasťou sú aj vygenerované lístkové dáta
pre MHD Čadca (ďalej v texte len ako „dôverné informácie“ v príslušnom gramatickom tvare)

b) Záväzok IDŽK zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách uvedených v písm. a) bodu
1. tohto článku.

Dopravca všetky písomné dokumenty, listiny, elektronické médiá obsahujúce dôverné informáciepri ich poskytnutí IDŽK označí viditel'ným slovom „ Dôverné “_
Za dôvernú informáciu môžu zmluvné strany označiť aj osobné (ústne) rokovanie, z ktorého bude
následne vyhotovený písomný zápis.

IDŽK sa zaväzuje, že bude s dôvernými informáciami Dopravcu nakladať, ako s vlastnými dôvernými
informáciami.

Ustanovenia bodu 1 písm. b) a bodov 2 a 3 tohto článku a ustanovenia čl. ll tejto zmluvy neplatia
v tých prípadoch, v ktorých IDŽK je alebo bude povinná:

a) sprístupniť informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov,

b) poskytnúť informácie osvojej činnosti spoločníkom IDŽK aorgánom spoločníkov (ako napr.Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja, Mestské Zastupiteľstvo Mesta Žilina, ich komisie,
pracovné skupiny spoločníkov, hlavný kontrolór), valnému zhromaždeniu a dozornej rade IDŽK,
a to najmä informácie, ktoré súvisia so Zmluvou o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej
pravidelnej autobusovej doprave prímestskej na území Žilinského samosprávneho kraja, číslo
zmluvy ŽSK: 889/2009/ODaRR, číslo zmluvy Dopravcu: 004/DOOZA/2009 zo dňa 30.11.2009
v znení jej neskorších dodatkov.

Il.
Spôsob nakladania s dôvernými informáciami

IDŽK sa zaväzuje utajovat' dôverné informácie a zabezpečiť, aby nedošlo k ich úniku, najmä aby
nedošlo:

- k neoprávnenému odovzdaniu tretej osobe,
- neoprávnenému zverejneniu dôverných informácií,
- k neoprávnenému rozmnoženiu a rozšíreniu poskytnutých dôverných informácii,
- k neoprávnenému prístupu neoprávnených osôb k dôverným informáciám,
- k úniku dôverných informácií akýmkoľvek (aj nedbalostným) konaním osôb, konajúcich za

IDZK.

IDŽK je oprávnená dôverné informácie použít' len v súlade s účelom ich získania.



IDŽK nesmie dôverné informácie Dopravcu uvedené v článku l. tejto zmluvy získané v súvislosti
s budovaním IDS ŽK a na území priľahlých záujmových regiónov, využívať v rozpore so záujmamiDopravcu a nesmú tieto dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dopravcuposkytnúť tretej osobe aani knim umožniť prístup tretím osobám, ktoré by mohli spôsobiť
ekonomické straty, prípadne poškodiť podnikateľské zámery alebo dobré meno Dopravcu, tieto
dôverné informácie nesmú byt' použité na iné účely a to ani po skončení platnosti tejto zmluvy.

Za tretie osoby sa nepovažujú zamestnanci, externí spolupracovníci a subdodávatelia, ktorí dôvernéinformácie potrebujú poznať z dôvodu, že sa podieľajú priamo na plnení dohodnutého cieľa, t. j. nabudovaní IDS ŽKa na území pril'ahlých záujmových regiónov, a poučia ich, že sa jedná o dôvernéinformácie a zaviažu ich mlčanlivosťou.

IDŽK sa zaväzuje, že získané dôverné informácie nevyužije takým spôsobom, ktorý by bolo možné
definovat' ako nekalú súťaž vzmysle §§ 44 - 52 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníkav znení neskorších predpisov.

IDŽK zaručuje, že vykoná účinné opatrenia na ochranu Dopravcom poskytnutých dôverných
informácií tak, aby s ich obsahom neboli oboznámení neoprávnené osoby a súčasne, aby dôvernéinformácie neboli neoprávnene využívané ostatnými osobami z radov ich zamestnancov,subdodávateľov alebo ďalších osôb, ktoré by mohli mat' k týmto dôverným informáciám prístup.

III.
Sankcie

V prípade akéhokoľvek porušenia povinnosti ochrany dôverných informácií Dopravcu vyplývajúcich
z tejto zmluvy, je Dopravca oprávnený požadovať od IDŽK zmluvnú pokutu vo výške 10.000,-EUR
(slovom: desaťtisíc EUR) ato za každé jednotlivé porušenie v prípade, že IDŽK využil získané
dôverné informácie v rozpore s účelom ich získania alalebo poskytol ich tretej strane za úplatu. IDŽK
je povinný túto zmluvnú pokutu Dopravcovi uhradiť, a to na základe výzvy Dopravcu.

Zavporušenie povinnosti ochrany dôverných informácií Dopravcu vyplývajúcich z tejto zmluvy zo stranyIDZK sa nepovažuje to, ak IDZK informácie sprístupní (poskytne), pretože jej táto povinnosť vyplýva
zo skutočností uvedených v písm. a) a b) ods. 4, Čl. I. tejto zmluvy a z nasledovných dôvodov:

a) zo zákona č. 211/2000 Z. z. oslobodnom prístupe kinformáciám aozmene adoplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,

b) zo zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch v znení neskorších predpisov, zo zákona
č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, Zo zásad
hospodárenia anakladania smajetkom Žilinského samosprávneho kraja vznení neskorších
zmien, zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zo zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zo Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Žilina vznení neskorších zmien, zo zákonov upravujúcichrozpočtové pravidlá verejnej a územnej samosprávy, zo zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite v znení neskorších zmien.

IV.
Trvanie zmluvy a ukončenie zmluvy

`. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zástupcov zmluvných strán aúčinná je dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia a uzatvára sa na dobu neurčitú.

Dopravca je oprávnený túto zmluvu vypovedať, ak IDŽK podstatne porušuje povinnosti podľa tejtozmluvy.

IDŽK je oprávnená túto zmluvu vypovedať, ak informácie od Dopravcu už nebude potrebovať.

Vypovedania zmluvy sa uskutočňuje písomnou výpoved'ou doručenou druhej zmluvnej strane
svýpovednou lehotou 3 mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.



5. Dôverné informácie poskytnuté do skončenia platnosti a účinnosti tejto zmluvy si môže iDŽK
ponechať a ďalej s nimi nakladať.

V.
Záverečné ustanovenia

1.. Túto zmluvu je možné menit' a dopĺňať len formou číslovaných písomných dodatkov, podpísaných
a potvrdených zmluvnými stranami.

2. Zmluvné vzťahy, ktoré nie sú touto zmluvou výslovne upravené, sa riadia príslušnými platnými
právnymi predpismi Slovenskej republiky.

3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 - och rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po jednom
vyhotovení.

4. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňované v súlade s § 5a Zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

5. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, určito azrozumiteľne, nie
v tiesni, omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Ich zmluvná voľnosť v čase ich podpisu
nie je ničím obmedzená. Zmluvné strany obsahu zmluvy porozumeli a na znak súhlasu a vôle byť
ňou viazané ju podpisujú.

VŽiIine, dňa ...........~

Za Dopravcu

iňšĺ'ěéłè'ŕ'lšöłšě'riěĺšřěášěáà'šŕéášłåvéňšŕvš

'l'r'ušĺ'h'ěä'o'ěl'ň'i'lłĺpěčlłà'rěłšlšěäå'ßřèášłåvěňšiš/'à

za IDŽK.:

IngT-Richard Staškovan, konateľ


