
Zmluva na zabezpečenie zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov 
uzatvorená podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „obchodný zákonník) 
 

Číslo zmluvy u dodávateľa:  
Číslo zmluvy u objednávateľa: 

 
I. Zmluvné strany 

 
Objednávateľ: 
Názov organizácie:   Obec Vígľaš 
Sídlo:     Vígľaš, Zvolenská 1, 962 02 
Štatutárne zastúpenie:   Ing. Róbert Záchenský, starosta obce 
IČO:      00320382    
DIČ:     2021318761 
 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
Dodávateľ: 
Názov organizácie:   no-one, s.r.o. 
Sídlo:     Frankovská 13162/1/F, 831 01 Bratislava 
Štatutárne zastúpenie:   Mgr. Miroslav Janík 
IČO:      47 519 029 
DIČ:     2023974634 
Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sro vložka č. 94315/B 

 
(ďalej len „Dodávateľ“) 
 

II. Predmet zmluvy 
 
2.1. Predmetom Zmluvy je predovšetkým záväzok Dodávateľa vykonať pre Objednávateľa 
bezpečnostný projekt a ostatnú dokumentáciu v súlade s  Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č.2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 
 
2.2. Predmetom zmluvy je tiež zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pre Objednávateľa. 
 

 
III. Práva a povinností Zmluvných strán 

 
3.1. Objednávateľ je povinný bezodkladne poskytnúť Dodávateľovi všetky ňou požadované informácie 
a odovzdať všetky ňou požadované písomnosti, ktoré sú potrebné na zabezpečenie poskytnutia služby. 
Objednávateľ je povinný poskytnúť Dodávateľovi všetku potrebnú súčinnosť na poskytnutie služby, ako 
aj umožniť mu vykonanie auditu v sídle Objednávateľa, ako aj v iných priestoroch Objednávateľa, ak je 
to potrebné pre poskytnutie služby.  
 
3.2. Objednávateľ je povinný zaplatiť Dodávateľovi za poskytnutie služby riadne a včas dohodnutú 
odmenu.  
 
3.3. Dodávateľ je povinná dodať službu spočívajúcu vo vypracovaní bezpečnostnej dokumentácie 
najneskôr do 40 pracovných dní od účinnosti tejto zmluvy.  
 
3.4. Zmluvné strany sú povinné plniť riadne a včas povinnosti vyplývajúce im zo zmluvy a zo zákonov. 
 
3.5. Dodávateľ poskytne dôverné informácie, s ktorými prišiel do styku pri plnení zmluvy výhradne 
svojím zamestnancom a tretím osobám, ktoré sa priamo podieľajú na plnení zmluvy, alebo tretej 



strane, s ktorou má Dodávateľ podpísanú zmluvu o mlčanlivosti, minimálne v rovnakom rozsahu a za 
rovnakých podmienok ako sú stanovené touto zmluvou. 
 
3.6. Objednávateľ poskytne Dodávateľovi potrebnú súčinnosť pri poskytnutí služby, to znamená vyplniť 
dotazníky, ktoré budú slúžiť ako hlavný podklad pre poskytnutie služby a poskytnúť všetky dodatočné 
informácie a súčinnosť, o ktoré bude požiadaný Dodávateľom, jej zamestnancami. 
 
3.7. Objednávateľ uvedie a popíše všetky informačné systémy (ďalej iba „IS“), ktoré používa a žiadny 
IS nezamlčí. 
 
3.8. Objednávateľ  oznámi Dodávateľovi bez zbytočného odkladu ním zistené opomenuté, zmenené 
alebo nové IS, ak po poskytnutí služby zistí, že nejaký IS v podkladoch poskytnutých Dodávateľovi 
neuviedol alebo skutočnosti ohľadom v podkladoch uvedeného IS sa zmenili alebo začal používať nový 
IS. 

 
IV. Podmienky plnenia zmluvy 

 
4.1. Dodávateľ bude vykonávať dohodnuté zmluvné činnosti vo vlastnom mene, na vlastný účet, na 
svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. 
 
4.2. Dodávateľ smie vykonávať len činnosti, na ktoré má platné oprávnenie a jeho zamestnanci musia 
byť na vykonávanú činnosť kvalifikovaní, zdravotne a odborne spôsobilí a zaškolení. 
 
4.3. Dodávateľ je povinný vykonávať zmluvné činnosti tak, aby nerušil prevádzku Objednávateľa. Ak si 
jeho činnosť vzhľadom na jej charakter vyžiada obmedzenie riadneho chodu činností prevádzky 
objednávateľa, je povinný o tom min. 1 deň vopred informovať povereného zástupcu Objednávateľa a 
vyžiadať si jeho súhlas. 
 
4.4. Objednávateľ a Dodávateľ sa zaväzujú striktne zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, 
ktoré môžu mať povahu obchodného tajomstva, o ktorých sa dozvedia v súvislosti s plnením tejto  
zmluvy. Žiadnu z písomností dodaných Dodávateľom, (vrátane písomností v elektronickej podobe), 
nebude bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dodávateľa pozmeňovať, upravovať, kopírovať ani 
inak rozmnožovať, distribuovať, šíriť, prenajímať, požičiavať, zobrazovať, reprodukovať ani publikovať 
a bude ich používať iba na ten účel, na ktorý boli určené. 

 
V. Cena a platobné podmienky 

 
5.1. Cena za vykonanie zmluvných činností je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zák. 
NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
 
5.2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi mesačnú paušálnu sumu za zmluvné činnosti 
vykonané v zmysle čl. III. až V. tejto zmluvy spolu vo výške 30,- EUR (slovom: Tridsať EUR). Dodávateľ 
nie je platiteľ DPH. 
 
5.3. Zmluvné ceny dohodnutých výkonov obsahujú už aj náklady na cestu dodávateľa na miesto výkonu 
prác, vrátane straty času na ceste, a preto dodávateľ nie je oprávnený tieto náklady zvlášť fakturovať. 
 
5.4. Ceny sú dohodnuté s DPH. Dodávateľ nie je platiteľ DPH 
 
5.5. Cenu za vykonané práce uhradí objednávateľ na základe faktúry zhotoviteľa. Zhotoviteľ vystaví 
objednávateľovi jednu faktúru mesačne za paušálne výkony . 
 
5.6. Dodávateľovi vzniká právo fakturovať cenu za paušálne dohodnuté výkony podľa bodu 7.3 po 
ukončení bežného mesiaca. 



 
5.7. Ako podklad pre fakturáciu slúži táto zmluva. 
 
5.8. Faktúra musí mať náležitosti v zmysle ustanovenia §71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak faktúra alebo podklady k faktúre nebudú zodpovedať 
týmto požiadavkám, bude faktúra vrátená dodávateľovi a nová lehota splatnosti bude plynúť od 
dátumu doručenia novej riadne vystavenej respektíve opravenej faktúry objednávateľovi. 
 
5.9. Dodávateľ doručí faktúry za plnenia podľa tejto zmluvy na adresu: Vígľaš, Zvolenská 1 
 
5.10. Faktúry sú splatné do 30 dní od ich doručenia objednávateľovi. 

 
VI. Sankcie a zmluvné pokuty 

 
6.1. Ak Dodávateľ poruší svoje povinnosti je povinný nahradiť objednávateľovi všetku škodu, ktorá mu 
tým vznikla. Dodávateľ zodpovedá za škodu spôsobenú nielen svojim konaním, ale aj opomenutím  
konania. Dodávateľ sa zaväzuje na základe faktúry objednávateľa uhradiť objednávateľovi všetky 
škody, ktoré objednávateľovi vzniknú na základe konania či nekonania dodávateľa na základe tejto 
zmluvy. 
 
6.2. Dodávateľ si môže uplatniť v prípade omeškania s plnením peňažných záväzkov objednávateľa 
úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania aj formou vystavenia 
faktúry splatnej 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. 

 
VII. Vypovedanie zmluvy 

 
7.1. Zmluva končí dňom určeným v bode 8.2. 
 
7.3. Každá zo zmluvných strán môže zmluvu vypovedať:  

a) s výpovednou lehotou 6 mesiacov bez uvedenia dôvodu 
b) s výpovednou lehotou 3 mesiace, ak druhá zmluvná strana podstatným spôsobom porušila 

svoje povinnosti podľa tejto zmluvy. 
 

7.4. Zmluvné strany sa dohodli, že pod podstatným porušením zmluvnej povinnosti rozumejú 
neplnenie uvedených zmluvných povinností a to ani po písomnom upozornení: 

a) na strane Dodávateľa: nevykonanie zmluvných činností v rozsahu a v lehotách dohodnutých 
v tejto zmluve, a to ani po stanovení náhradnej lehoty 

b) na strane Objednávateľa: opakované podstatné oneskorenie s platením faktúr. 
 
7.5. Pod opakovaným oneskorením sa pre účely tejto zmluvy rozumie najmenej 2 razy a pod 
podstatným oneskorením sa rozumie viac ako 30 dní. 

 
7.6. Zmluvné strany sa navzájom dohodli, že pre doručovanie akejkoľvek listiny, dokumentu, vrátane 
písomností resp. iného dokladu niektorého zo zmluvných strán, ktoré budú akýmkoľvek spôsobom 
súvisieť so zmluvným vzťahom založeným touto zmluvou sa použijú ustanovenia tohto bodu zmluvy s 
tým, že za riadne doručovanie sa považuje doručovanie do sídla/miesta podnikania príslušnej zmluvnej 
strany uvedenej v článku I. tejto zmluvy, pokiaľ niektorá zo zmluvných strán písomne neoznámi druhej 
zmluvnej strane inú adresu, na ktorú sa má doručovať. Listina, dokument, resp. iný doklad sa podľa 
tejto zmluvy považuje za doručený: 

- okamihom jeho prevzatia zo strany adresáta 
- okamihom jeho prevzatia od povereného zamestnanca príslušnej zmluvnej strany, 
- okamihom, keď adresát odmietne doručovaný doklad prevziať, 
- tretím dňom odo dňa odoslania dokladu poštou, resp. iným Dodávateľom poštových služieb 

(napr. UPS, DHL, TEN EXPRES, atď.) v prípade, ak doklad bol odoslaný na adresu sídla/miesta 



podnikania/ príslušnej zmluvnej strany uvedenej v článku I. tejto zmluvy, resp. ak je uvedená adresa 
na doručovanie, tak na túto adresu, a to aj v prípade, ak sa adresát o uložení, resp. pokuse o doručenie 
zásielky nedozvie alebo nedozvedel. 

 
VIII. Záverečné ustanovenia 

 
8.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a je uzatvorená obojstranným podpísaním 
oboch zástupcov. 
 
8.2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu na dobu určitú od 1.5.2018 na obdobie 24 mesiacov. 
 
8.3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinná dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
 
8.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku. Dodávateľ dostane jeden 
rovnopis a objednávateľ tri rovnopisy. 
 
8.5. Meniť túto zmluvu alebo jej časti možno len formou číslovaného písomného dodatku a po 
vzájomnej dohode zmluvných strán. 
 

 
 
Za Objednávateľa:       Za Dodávateľa: 
 
dňa: .............2018      dňa: .............2018 
 

 
....................................................     .................................................. 


