
Strana 1 z 4 

ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov 

medzi týmito zmluvnými stranami: 

Zhotoviteľom: 

obchodné meno:   espoločnosti s.r.o. 

sídlo:     Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica 

IČO: 46239782 

DIČ:    2023294559 

Bank. spojenie:  Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky 

IBAN:  SK48 8330 0000 0026 0025 3203 

zastúpená:   Ing. Ľubomír Hric 

zapísaná v OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 20445/S 

Telefónne č.:    0904 0423 047 

E-mail:    info@espolocnosti.sk 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

a 

Objednávateľom: 

obchodné meno: "Môj domov", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 

sídlo:   P. O. Hviezdoslavova 66, 95501 Topoľčany 

IČO: 42118727 

DIČ:  2022567723 

zastúpená: 

Telefónne č.: 

E-mail:  

Ing. Viera Bútorová 

038/5326750 

moj-domov@moj-domov.sk 

(ďalej len „objednávateľ“)  

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“) 

I. 

Predmet zmluvy 

1.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ v súlade s podmienkami tejto zmluvy vykoná 

pre objednávateľa dielo uvedené v článku I. bode 1.2. tejto zmluvy a objednávateľ sa 

zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu uvedenú v článku II. tejto zmluvy za vykonanie 

diela. 

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná pre objednávateľa dielo, ktorým je 

vypracovanie dokumentácie podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o OOÚ“) v nasledovnom 

rozsahu: 

A. Vyhotovenie dokumentácie podľa z.č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ide 

najmä o: 

1. Záznamy o spracovateľských činnostiach (podľa § 37 zákona o OOÚ)

2. Zmluvy so sprostredkovateľom (podľa § 34 zákona o OOÚ)

3. Súhlas so spracúvaním osobných údajov (podľa § 14-15 zákona o OOÚ)

4. Informačné poučenie pre dotknutú osobu (podľa §19 zákona o OOÚ)

5. Oznámenia porušenia ochrany osobných údajov (podľa §40-§41 zákona o OOÚ)

6. Poučenie oprávnených osôb v súlade so zákonom o OOÚ



Strana 2 z 4 

7. Formulár pre uplatnenie práv dotknutej osoby 

8. Evidencia bezpečnostných incidentov 

 

B. Vykonanie analýzy posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov podľa § 42 

z.č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. 

 

C. Vyhotovenie smerníc, ktoré dokumentujú technické a organizačné  bezpečnostné 

opatrenia na zaistenie bezpečnosti spracúvaných osobných údajov vrátane procesov 

obnovy údajov (Havarijný plán). 

(ďalej spoločne len „dielo“) 

 

II. 

Cena za dielo a platobné podmienky 

2.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za vykonané dielo podľa tejto zmluvy vo výške 

700,- EUR (slovom: sedemsto euro), pričom zhotoviteľ nie je platcom DPH. 

 

2.2. Cena za dielo bude uhradená na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom, a to 

bankovým prevodom na číslo účtu zhotoviteľa uvedené v záhlaví tejto zmluvy. 

Splatnosť faktúry je 15 dní od jej doručenia. Objednávateľ súhlasí, že faktúra mu bude 

zaslaná na ním uvedený e-mail v elektronickej forme. 

 

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru zhotoviteľa v čase splatnosti. Cena za dielo 

sa považuje za zaplatenú dňom jej pripísania na účet zhotoviteľa. 

 

III. 

Vykonanie a odovzdanie diela 

3.1. Dielo sa odovzdá vo forme papierového dokumentu ako súbor interných smerníc, 

pričom jednotlivé prílohy, na ktoré odkazuje hlavný dokument budú odovzdané aj 

v elektronickej forme, a to na CD a/alebo zaslané na e-mail objednávateľa. 

 

3.2. Zhotoviteľ sa zväzuje dielo odovzdať v mieste sídla objednávateľa, ak sa zmluvné 

strany výslovne nedohodnú inak.  

 

3.3. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na prevzatie diela najmenej 3 dni vopred a spolu 

s objednávateľom dohodnú termín odovzdania, tak, aby bolo dielo odovzdané 

v zmluvnom termíne. Pričom objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať. 

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nezodpovedá za oneskorené odovzdania diela, 

v prípade, že k omeškaniu došlo z dôvodov, za ktoré zodpovedá objednávateľ.  

 

3.4. Po odovzdaní celého diela bude medzi zmluvnými stranami spísaný odovzdávací 

protokol podpísaný obidvoma zmluvnými stranami. 

 

IV. 

Termín plnenia zmluvy 

4.1. Dielo podľa článku I. tejto zmluvy bude vykonané a odovzdané najneskôr do 25.5.2018, 

za predpokladu riadneho poskytnutia všetkých zhotoviteľom vyžiadaných podkladov 

a informácií potrebných pre riadne vykonanie diela. 
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V. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

5.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo 

v dojednanom čase. 

5.2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ s odbornou starostlivosťou vychádzajúc 

z podkladov a informácií, ktoré mu poskytne objednávateľ. 

5.3. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť 

pri získavaní potrebných podkladov a informácií, najmä je povinný poskytnúť mu 

prístup k osobným údajom a spracovateľským operáciám a poskytovať pravdivé, 

správne a úplné informácie potrebné pre riadne vykonanie diela. Objednávateľ sa tiež 

zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi všetky ním požadované podklady a informácie 

potrebné pre riadne vykonanie diela.  

5.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, osobných 

údajoch a iných informáciách, s ktorými sa akoukoľvek formou oboznámi pri plnení 

úloh vyplývajúcich z tejto zmluvy.  

5.5. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že zhotoviteľ bude vychádzať 

z podkladov a informácií, ktoré mu poskytol objednávateľ a preto zhotoviteľ 

nezodpovedá za prípadné vady diela, ktoré sú spôsobené nepravdivými alebo 

nepresnými údajmi. Ide napríklad o údaje týkajúce sa spracovateľských operácií alebo 

technických podmienok spracúvania osobných údajov, okruhu osôb, ktoré spracúvajú 

dané osobné údaje a pod.  

5.6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinností zo strany zhotoviteľa 

a udelenia sankcie príslušným kontrolným orgánom objednávateľovi, bude náhrada 

škody voči zhotoviteľovi uplatnená maximálne do výšky odmeny, ktorú zhotoviteľ 

obdržal od objednávateľa podľa tejto zmluvy. 

5.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že odovzdané dielo bude užívať len pre svoju potrebu. 

Objednávateľ sa zároveň zaväzuje dielo neodovzdať, nesprístupniť tretej osobe, 

neumožniť, nepovoliť jeho kopírovanie, rozmnožovanie alebo distribúciu bez 

písomného súhlasu zhotoviteľa. 

VI

Zánik zmluvy 
6.1. 

 

Táto zmluva zaniká riadnym ukončením a odovzdaním diela objednávateľovi a 
zaplatením ceny za dielo podľa ustanovení tejto zmluvy. Povinnosti plynúce z tejto 
Zmluvy sú platné do doby zmeny zákona resp. požiadaviek na aktualizáciu 
vypracovanej dokumentácie, nakoľko táto aktualizácie nie je zahrnutá v tejto Zmluve. 

6.2. Táto zmluva môže zaniknúť aj na základe dohody zmluvných strán, ku dňu ktorý si 

dohodnú. 

6.3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného prekročenia času 

plnenia dohodnutého v čl. IV bod 4.1. tejto zmluvy. Za podstatné prekročenie času 

plnenia sa považuje 30 dní odo dňa, od ktorého mal zhotoviteľ predmet diela odovzdať 

podľa tejto zmluvy. 
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6.4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné 

záväzky, a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonanie diela a napriek výzve zhotoviteľa 

nezjedná nápravu v dodatočnej lehote. 

 

6.5. Odstúpenie musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne. V odstúpení musí byť 

uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana odstupuje. Zmluva zaniká v momente, 

keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej 

strany. 

 

VII. 

Záverečné ustanovenia 

7.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými 

stranami.  

 

7.2. Túto zmluvu je možné meniť alebo rušiť len písomným dodatkom odsúhlaseným 

a podpísaným obidvoma zmluvnými stranami. 

 

7.3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán 

dostane jedno vyhotovenie. 

 

7.4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nie je v tejto zmluve ustanovené niečo iné, spravujú 

sa vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy všeobecne záväznými 

predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka o Zmluve o dielo. 

 

7.5. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatným či neúčinným, nedotýka sa to 

ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa 

v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné/neúčinné ustanovenie novým 

ustanovením platným/účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému 

účelu neplatného/neúčinného ustanovenia. 

 

7.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, jej obsahu 

porozumeli a na znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej 

vôli, ju podpísali. 

 

 

Banská Bystrica., dňa: 17.04.2018 

 

 

 Zhotoviteľ: Objednávateľ: 

 

 

 

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

 Ing. Ľubomír Hric Ing. Viera Bútorová 

 


