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Zmluva o poskytovaní služieb 
 uzatvorená podľa ustanovení § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  

Obchodný zákonník, v súlade s čl. 37 Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a § 
44 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov 

(ďalej len „Zákon o OOÚ“) 
(ďalej len „Zmluva“) 

 
medzi   

 
Obchodné meno:  eXERTO, s.r.o.   
Sídlo:      Likavka 169, 034 95, Likavka 
Právna forma:   spoločnosť s ručením obmedženým 
Štatutárny orgán:  JUDr. Miroslav Brtko, konateľ     
Telefón/*fax:   +421905365266 
E-mail:    info@ochranaou.sk 
IČO    47394943 
DIČ:      2023913914 
IČ DPH:   Nie je platca DPH 
Bankové spojenie:   Fio banka, a. s., pobočka žahraničnej banky,   
                                  Nám. SNP 21, Bratislava  
Číslo účtu:   2300504090/8330 
IBAN:    SK5983300000002300504090  
Zapísaná v:   OR OS v Žiline, oddiel: Sro, Vložka č.: 60492/L 
(ďalej len „Poskytovateľ“)   

a   
 
Obchodné meno:   Obec Likavka 
Sídlo:     Likavka 815, 034 95 Likavka 
Štatutárny žástupca:   Ing. Marián Javorka, starosta 
IČO:     00315362 
DIČ:     2020589582 
(ďalej len „Objedna vateľ“)   
 
 

Článok I. 
U vodne  ustanovenia 

 
 1. Objedna vateľ je podľa prí slus ny ch ustanovení  vs eobecne ža va žny ch pra vnych predpisov 
platny ch v Slovenskej republike preva džkovateľom, ktory  spracu va osobne  u daje fyžicky ch oso b a ktory  
je v žmysle c l. 37 ods. 1 GDPR a § 44 ods. 1 ža kona o OOU  povinna  urc iť žodpovednu  osobu. 
 2. Poskytovateľ je v su lade s opra vnení m na podnikateľsku  c innosť subjektom opra vneny m 
poskytovať služ by pre preva džkovateľov, ktorí  spracova vaju  osobne  u daje fyžicky ch oso b, podľa 
legislatí vy platnej na u žemí  Slovenskej republiky v oblasti ochrany osobny ch u dajov.  

 
Článok II. 

Predmet Zmluvy  
   1. Predmetom tejto Zmluvy je ža va žok Poskytovateľa poskytovať služ by v oblasti ochrany 
osobny ch u dajov najma  podľa Nariadenia EP a R (EU ) 2016/679 o ochrane fyžicky ch oso b pri spracu vaní  
osobny ch u dajov a o voľnom pohybe taky chto u dajov a ža kona c . 18/2018 Z. ž. o ochrane osobny ch 
u dajov a doplnení  niektory ch ža konov a ďals í ch prí slus ny ch pra vnych predpisov platny ch a u c inny ch v 
Slovenskej republike v c ase poskytovania služ ieb (ďalej len „Služ by“) a ža va žok Objedna vateľa žaplatiť 
Poskytovateľovi ža poskytnutie Služ ieb cenu vo vy s ke a spo sobom uvedeny m v c l. III. tejto Zmluvy.  

2. Rožsah Služ ieb je s pecifikovany  v Cenovej ponuke, ktora  je vy sledkom predžmluvny ch 
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rokovaní  medži Poskytovateľom a Objedna vateľom a tvorí  neoddeliteľnu  su c asť tejto Zmluvy. 
3. Ake koľvek Služ by vykonane  nad ra mec rožsahu Služ ieb s pecifikovany ch v Cenovej ponuke sa 

budu  vykona vať na ža klade pí somnej pož iadavky Objedna vateľa a budu  fakturovane  osobitne nad ra mec 
odmeny dohodnutej v c l. II. ods. 2 tejto Zmluvy, podľa dohodnuty ch podmienok alebo na ža klade 
skutoc ne vynalož eny ch na kladov Poskytovateľa. 
   

Článok III. 
Cena Služ ieb a ich splatnosť 

   
 1. Cena bola stanovena  v su lade so ža konom c . 18/1996 Z. ž. o cena ch v žnení  neskors í ch 
predpisov a vyhla s ky Ministerstva financií  SR c . 87/1996 Z. ž., ktorou sa vykona va ža kon c . 18/1996 Z. 
ž. o cena ch v žnení  neskors í ch predpisov. 

2. Zmluvne  strany sa dohodli, ž e cena ža Služ by bude stanovena  v Cenovej ponuke Poskytovateľa 
a na slednej Objedna vke Objedna vateľa, ktora  tvorí  neoddeliteľnu  su c asť tejto Zmluvy. 

3. V cene su  v žahrnute  vs etky na klady Poskytovateľa su visiace s plnení m predmetu Zmluvy. 
 4. Cenu žaplatí  Objedna vateľ Poskytovateľovi bežhotovostny m prevodom alebo vkladom na u c et 
ožnac eny  Poskytovateľom vo faktu re, spl n aju cej na lež itosti dan ove ho dokladu podľa ža kona, ktoru  
Poskytovateľ vystaví  a doruc í  Objedna vateľovi bež žbytoc ne ho odkladu po dodaní  Služ ieb.   
 5. Za va žok Objedna vateľa na žaplatenie ceny ža Služ by podľa tejto Zmluvy sa považ uje ža splneny  
okamihom pripí sania pen až ny ch prostriedkov na u c et Poskytovateľa.  
 6. Splatnosť faktu ry je 14 dní  odo dn a jej vystavenia. 

7. Zmluvne  strany sa dohodli, ž e ak bude Objedna vateľ v omes kaní  so žaplatení m ceny ža Služ by, 
ma  Poskytovateľ voc i nemu pra vo na žaplatenie u rokov ž omes kania, a to vo vy s ke 0,05% ž dlž nej ceny 
ža Služ by ža kaž dy  aj žac aty  den  omes kania až  do žaplatenia ceny podľa bodu 2. tohto c la nku.  

8. Zmluvne  strany sa dohodli, ž e Poskytovateľovi vžnika  na rok na žaplatenie ceny riadnym 
poskytnutí m Služ ieb Objedna vateľovi. Zmluvne  strany sa dohodli, ž e Objedna vateľ je povinny  riadne 
poskytnute  Služ by prevžiať a po ich prevžatí  žaplatiť dohodnutu  cenu. Riadnym poskytnutí m Služ ieb je 
na u c ely tejto Zmluvy ich poskytnutie a vykonanie v su lade s ustanoveniami vs eobecne ža va žny ch 
pra vnych predpisov na ochranu osobny ch u dajov vžťahuju cich sa k rožsahu Služ ieb, ktore  boli 
Objedna vateľom objednane . 
 

Článok IV. 
Pra va a povinnosti Objedna vateľa a Poskytovateľa 

 
 1. Objedna vateľ sa žava žuje odovždať Poskytovateľovi vs etky informa cie a vs etku su c innosť 
potrebnu  na to, aby mohol Poskytovateľ poskytnu ť Objedna vateľovi pož adovane  Služ by riadne. 
Potrebnou su c innosťou sa rožumie predovs etky m vc asne  dodanie potrebny ch informa cií , listí n, 
podkladov, odpovedí  a pod., ktore  si Poskytovateľ vyž iada, alebo ktore  mo ž u podľa na žoru Objedna vateľa 
slu ž iť ako žmysluplny  podkladovy  materia l pri poskytovaní  Služ ieb žo strany Poskytovateľa, ako aj 
poskytovanie u plny ch a pravdivy ch informa cií  o skutkovom stave vecí , technickom a pra vnom stave, 
ktory  Objedna vateľ požna  alebo musí  požnať. 

2. Objedna vateľ žodpoveda  ža vc asnosť, pravdivosť a u plnosť vs etky ch informa cií  a skutoc nosti, 
ktore  odovžda  pre potreby poskytnutia Služ ieb podľa tejto Zmluvy Poskytovateľovi prostrední ctvom 
kontaktnej osoby Objedna vateľa, ktory  ich odovžda  osobne, telefonicky alebo emailom.  

3. Objedna vateľ berie na vedomie, ž e neu plne  alebo nepravdive  poskytnutie informa cií  mo ž e 
mať vplyv na korektnosť poskytnuty ch Služ ieb. Za vecny  a pra vny obsah dodany ch informa cií  a 
materia lov žodpoveda  vy luc ne v plnom rožsahu Objedna vateľ. Za vecnu  a obsahovu  bežchybnosť služ ieb 
a dokumentov vykonany ch a spracovany ch Poskytovateľom na ža klade materia lov, na prí prave ktory ch 
sa Poskytovateľ nepodieľal, žodpoveda  Objedna vateľ v rožsahu, v akom mali pra vne a vecne  chyby ty chto 
materia lov vplyv na vy kon služ ieb Poskytovateľa. 
 4. Poskytovateľ je povinny  dodať Objedna vateľovi Služ by v dohodnutom termí ne, rožsahu, 
v su lade so skutkovy m stavom u objedna vateľa v c ase poskytovania Služ ieb a v su lade s GDPR, so 
Za konom o ochrane o osobny ch u dajov a s prí slus ny mi vykona vací mi predpismi.  
 5. Poskytovateľ je povinny  žachova vať mlc anlivosť o vs etky ch skutoc nostiach, o ktory ch sa 
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dožvedel pri poskytovaní  Služ ieb, najma  o skutoc nostiach tvoriacich predmet obchodne ho tajomstva 
alebo bankove ho tajomstva Objedna vateľa.  

6. Ake koľvek informa cie obchodnej, technickej alebo ekonomickej povahy, osobne  u daje v 
akejkoľvek podobe (žachytene  na hmotnom nosic i alebo poskytnute  u stne), s ktory mi sa žmluvne  strany 
obožna mia v su vislosti s plnení m predmetu tejto Zmluvy, maju  do verny  charakter a ich ožna menie 
tretí m osoba m ako aj ich žverejnenie, podlieha predcha džaju cemu pí somne mu su hlasu dotknutej 
žmluvnej strany. Obžvla s ť sa ža do verne  považ uju  vs etky informa cie a dokumenty alebo ich c asti, ktore  
Poskytovateľ odovždal Objedna vateľovi pri plnení  predmetu tejto Zmluvy. Objedna vateľ nesmie tieto 
dokumenty s í riť, najma  ich nesmie sprí stupniť, poskytnu ť, žverejniť tretej osobe ani inak rožmnož ovať, 
distribuovať c i žobražovať v žariadeniach tretí ch oso b a ani to umož niť. Ty m nie su  dotknute  
ustanovenia prí slus ny ch platny ch pra vnych predpisov Slovenskej republiky, ktore  umož n uju  v 
osobitny ch prí padoch poskytnutie informa cií  aj bež su hlasu dotknutej žmluvnej strany. 
 7. Poskytovateľ sa žva žuje poskytovať Služ by podľa tejto Zmluvy riadne, s odbornou 
starostlivosťou, v su lade s ustanoveniami prí slus ny ch pra vnych predpisov platny ch na u žemní  
Slovenskej republiky v oblasti ochrany osobny ch u dajov. 
 8. Zmluvne  strany sa dohodli, ž e Objedna vateľ je opra vneny  od tejto Zmluvy odstu piť, ak žistí , ž e 
Poskytovateľ poskytuje objednane  Služ by v rožpore s jeho povinnosťami, uvedeny mi v tejto Zmluve. 
 9. Zmluvne  strany sa dohodli, ž e ak Objedna vateľ neposkytne Poskytovateľovi su c innosť 
potrebnu  na riadne poskytnutie Služ ieb alebo potrebne  informa cie a v do sledku neposkytnutia 
potrebnej su c innosti alebo neposkytnutia potrebny ch informa cií  bude hrožiť, ž e Poskytovateľ 
neposkytne objednane  Služ by riadne, mo ž e Poskytovateľ od tejto Zmluvy odstu piť. Poskytovateľ mo ž e 
od tejto Zmluvy odstu piť aj vtedy, ak da  Objedna vateľ Poskytovateľovi pokyn na take  poskytnutie 
Služ ieb, ktory  bude v rožpore s prí slus ny mi pra vnymi predpismi ty kaju cimi sa rožsahu objednany ch 
Služ ieb.   
 

Článok V. 
Termí n a miesto poskytnutia Služ ieb 

   
 1. Poskytovateľ sa žava žuje poskytnu ť Služ by Objedna vateľovi v termí noch uvedeny ch v Cenovej 
ponuke.  

2. Miesto poskytnutia Služ ieb bude podľa ich povahy a rožsahu v sí dle Objedna vateľa, alebo na 
ža klade predcha džaju cej pož iadavky Objedna vateľa po dohode s Poskytovateľom na inom dohodnutom 
mieste. V prí pade, ž e poskytnutie služ ieb nevyž aduje osobne  stretnutie, budu  služ by poskytovane  
prostrední ctvom telefo nu alebo e-mailu.  

3. Objedna vateľ sa žava žuje poskytnu ť Poskytovateľovi potrebnu  su c innosť, poskytnu ť a 
sprí stupniť mu vc asne , spra vne a u plne  informa cie potrebne  na vc asne  poskytnutie Služ ieb 
prostrední ctvom kontaktnej osoby Objedna vateľa, ktory  ich odovžda  osobne, telefonicky alebo emailom. 
 4. Poskytovateľ je povinny  ihneď ožna miť Objedna vateľovi aku koľvek skutoc nosť, ktora  bra ni 
alebo sťaž uje poskytnutie Služ ieb. 

 
Článok VI. 

Za ruc ne  podmienky 
   

 1. Poskytovateľ žodpoveda  ža riadne a vc asne  plnenie ža va žkov, vyply vaju cich ž tejto Zmluvy. 
2. Poskytovateľ žodpoveda  ža to, ž e poskytnute  Služ by budu  spl n ať vlastnosti dojednane  v tejto 

Zmluve a budu  žodpovedať pož iadavka m urc eny m GDPR a Za konom o ochrane osobny ch u dajov. 
3. Objedna vateľ ma  pra vo na odstra nenie va d v do sledku porus enia žmluvny ch povinností  

Poskytovateľa. Aku koľvek vadu poskytnuty ch Služ ieb je Objedna vateľ povinny  reklamovať u 
Poskytovateľa najnesko r do 10 dní  od kedy sa o vade dožvedel, najnesko r vs ak do 6 mesiacov od kedy 
bola Služ ba poskytnuta , inak pra vo na odstra nenie vady v ra mci ža ruky žanika . 

4. Poskytovateľ sa žva žuje bežodkladne po žistení  alebo ožna mení  Objedna vateľa o nedostatkoch 
v poskytnuty ch Služ ba ch tieto nedostatky bežodplatne odstra niť tak, aby Služ by, ktore  boli poskytnute , 
boli v su lade s platnou pra vnou u pravou v oblasti ochrany osobny ch u dajov. Ustanovenie prvej vety tohto 
bodu sa vžťahuje len na prí pady, keď nedostatky boli spo sobene  Poskytovateľom a existovali v c ase 
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odovždania a prevžatia Služ ieb. V takom prí pade žodpoveda  Poskytovateľ ža s kodu, ktora  v do sledku 
tejto skutoc nosti Objedna vateľovi vžnikla. 

5. Poskytovateľ nežodpoveda  ža s kodu alebo ekonomicke  straty spo sobene  Objedna vateľovi 
treťou osobou alebo vys s ou mocou. Za vys s iu moc sa považ uje taka  vonkajs ia okolnosť, ktoru  
Poskytovateľ nemohol odvra tiť alebo prekonať, ani ju v dobe vžniku predví dať. 

6. Poskytovateľ nežodpoveda  ža s kody, ktore  boli spo sobene : 
a) ty m, ž e Objedna vateľ bol Poskytovateľom upožorneny  na nedostatky pri ochrane osobny ch 

u dajov, resp. na potrebu prijatia urc ity ch opatrení  alebo u prav svojich postupov a Objedna vateľ 
nevykonal na pravu, resp. neprijal odporu c ane  opatrenia tak, ako to v u stnej alebo pí somnej forme (aj 
elektronicky) uviedol Poskytovateľ, 

b) ty m, ž e sa Objedna vateľ odchy lil od postupov navrhnuty ch poskytovateľom, 
c) ty m, ž e Objedna vateľ napriek upožorneniu Poskytovateľa na rižika  vyply vaju ce ž odlis ny ch 

interpreta cií  pra vnych predpisov su dmi, orga nmi s ta tnej spra vy alebo iny mi orga nmi verejnej moci, 
ktore  vykona vaju  v ra mci EU dohľad nad ochranou osobny ch u dajov, postupoval spo sobom, ktory  
Poskytovateľ ožnac il ža rižikovy . 

7. Poskytovateľ nežodpoveda  ža bežpec nosť preva džky Objedna vateľa a aku koľvek s kodu, ktora  
vžnikla Objedna vateľovi, alebo tretej osobe v do sledku požastavenia vy konov Poskytovateľom, alebo 
odstu penia od žmluvy žo strany Poskytovateľa ž do vodu uvedene ho v tejto Zmluve. 

8. Poskytovateľ nežodpoveda  ža nespra vnu aplika ciu informa cií , prí padne vžorov dokumentov 
do internej praxe Objedna vateľa. Poskytovateľ nežodpoveda  ža s kody, ktore  mo ž u Objedna vateľovi, 
prí padne tretí m osoba m vžniknu ť v do sledku nespra vnej implementa cie informa cií  obsiahnuty ch 
v dodany ch informa cia ch, vžoroch dokumentov a iny ch ní m vyhotoveny ch textov do praxe. 
 9. Poskytovateľ nežodpoveda  ža s kodu a ža ž iadne na sledky spoc í vaju ce v c innosti Objedna vateľa 
alebo jeho žamestnancov, ktora  ma  ža na sledok porus enie ustanovení  prí slus ny ch pra vnych predpisov 
na ochranu osobny ch u dajov a toto porus enie povinností  Objedna vateľa alebo jeho žamestnancov 
nebude do sledkom toho, ž e Poskytovateľ poskytol Služ by v rožpore so svojimi povinnosťami podľa tejto 
Zmluvy. 
  10. Poskytovateľ nežodpoveda  ža Služ by, ktore  neboli poskytnute  riadne podľa C la nku V. bodu 
1. tejto Zmluvy, ak boli takto poskytnute  na ža klade nespra vnych, neu plny ch, nedostatoc ny ch alebo 
nepravdivy ch u dajov a informa cií  odovždany ch Objedna vateľom podľa C la nku IV. bodu 6. tejto Zmluvy, 
alebo pokynu Objedna vateľa, ktory  trval na jeho splnení  napriek upožorneniu Poskytovateľa, ž e pokyn 
je v rožpore s platny mi pra vnymi predpismi.  

 
Článok VII. 

Osobitne  dojednania 
 

1. V prí pade porus enia ktorejkoľvek ž povinností  podľa  C la nku IV. bod 6. tejto Zmluvy ma  
Poskytovateľ na rok pož adovať žaplatenie žmluvnej pokuty vo vy s ke 300,- EUR ža kaž de  jednotlive  
porus enie. Zaplatení m žmluvnej pokuty nie je dotknuty  na rok na na hradu s kody v plnej vy s ke. S 
ohľadom na obsah a va ž nosť žabežpec ovanej povinnosti žmluvne  strany považ uju  vy s ku žmluvnej 
pokuty ža plne primeranu . 

2. Kaž da  žo žmluvny ch stra n sa žava žuje nahradiť s kodu druhej žmluvnej strane, ktora  jej 
vžnikne nesplnení m, resp. porus ení m povinností  vyply vaju cich ž tejto Zmluvy. 

3. Zmluvne  strany sa ďalej dohodli, ž e ak v su vislosti s plnení m povinností  podľa tejto Zmluvy 
porus í  Poskytovateľ svoju pra vnu (žmluvnu  alebo ža konnu ) povinnosť, bude poskytovateľ povinny  
Objedna vateľovi nahradiť iba skutoc nu  s kodu, pric om nežodpoveda  ža nepriame s kody, na sledne  s kody 
a us ly  žisk, pric om maxima lna vy s ka na hrad s ko d, ktore  si mo ž e Objedna vateľ na rokovať, a ktore  bude 
musieť Poskytovateľ nahradiť, a to aj v prí pade vžniku viacery ch s ko d, bež ohľadu na ich poc et a vy s ku, 
mo ž e byť maxima lne do vy s ky ceny ža Služ by celkovo vyplatenej Objedna vateľom do dn a vžniku s kody. 

4. Pre u c ely tejto žmluvy budu  ža sielky doruc ovane  na adresy žmluvny ch stra n uvedene  v ža hlaví  
tejto žmluvy, pric om do kažom o doruc ení  je doruc enka s pec iatkou pos ty alebo vlastnoruc ny  podpis 
osoby opra vnenej na preberanie pos ty. 

5. Pokiaľ si žmluvna  strana, ktorej je ža sielka urc ena , ž ake hokoľvek do vodu ža sielku neprevežme 
v odbernej lehote, považ uje sa ža sielka ža doruc enu  ku dn u kedy bol uskutoc neny  prvy  neu spes ny  pokus 
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o doruc enie ža sielky jej adresa tovi, aj keď sa adresa t o tom (doruc ovaní , ulož ení  na pos te atď.) 
nedožvedel. Ak adresa t odmietne ža sielku prevžiať, považ uje sa ta to ža doruc enu  dn om, kedy bolo 
prevžatie ža sielky odmietnute . 

6. Zmluvne  strany sa dohodli, ž e vža jomna  komunika cia bude medži nimi prebiehať 
predovs etky m elektronicky mi prostriedkami, emailom alebo telefonicky na kontaktny ch adresa ch 
Objedna vateľa a Poskytovateľa žverejneny ch na ich webovy ch sí dlach. Emailova  spra va sa považ uje ža 
doruc enu  prijatí m potvrdenia druhej žmluvnej strany o doruc ení  spra vy. Za potvrdenie o doruc ení  sa na 
u c ely tejto žmluvy nepovaž uje automaticke  potvrdenie doruc enia emailovej spra vy. Potvrdenie sa 
vykona  buď samostatny m emailom potvrdžuju cim prijatie alebo potvrdení m o prec í taní  emailovej 
spra vy. 

 
Článok VIII. 

Doba trvania Zmluvy 
   

 1. Zmluva nadobu da platnosť dn om jej podpí sania opra vneny mi ža stupcami oboch žmluvny ch 
stra n a u c innosť dn om nasleduju cim po dni jej žverejnenia v su lade s ust. § 47a ža kona c . 40/1964 Zb. 
Obc iansky ža konní k v žnení  neskors í ch predpisov na webovom sí dle Objedna vateľa. 

2. Zmluva sa užatva ra na dobu neurc itu , avs ak minima lne na dobu 24 mesiacov odo dn a 
nadobudnutia u c innosti (minima lna doba trvania žmluvy). 

3. Zmluvne  strany mo ž u tu to Zmluvu pí somne vypovedať aj bež uvedenia do vodu, to vs ak najsko r 
po uplynutí  minima lnej doby trvania Zmluvy podľa bodu 2 tohto C la nku. Vy povedna  lehota je 2 mesiace 
a žac í na plynu ť prvy m dn om mesiaca nasleduju ceho po doruc ení  vy povede druhej žmluvnej strane.  

4. Zmluvny  vžťah je mož ne  kedykoľvek ukonc iť vža jomnou dohodou žmluvny ch stra n. 
5. Ktora koľvek žo žmluvny ch stra n mo ž e odstu piť od tejto Zmluvy v  prí pade, ž e: 
a) jedna žo žmluvny ch stra n porus í  Zmluvu podstatny m spo sobom, 
b) na majetok druhej žmluvnej strany bol vyhla seny  konkurž alebo bol podany  na vrh na 
povolenie res trukturaliža cie, 
c) vstu pi druha  žmluvna  strana do likvida cie, 
d) nastane prí pad dohodnuty  v tejto Zmluve alebo v prí slus nom vs eobecne ža va žnom pra vnom 

predpise, 
6. Odstu penie od Zmluvy musí  byť pí somne a druhej strane doruc ene . Odstu pení m od Zmluvy sa 

Zmluva žrus uje ku dn u doruc enia odstu penia od Zmluvy druhej žmluvnej strane. Odstu pení m od Zmluvy 
žanikaju  vs etky pra va a povinnosti žmluvny ch stra n Zo žmluvy s vy nimkou ty ch, ktore  žodpovedaju  
c iastoc ne mu plneniu, resp. hodnote c iastoc ne ho plnenia žmluvny ch stra n žrealižovany ch v su lade s 
touto Zmluvou ku dn u odoslania odstu penia od Zmluvy. Odstu penie od Zmluvy sa ďalej nedoty ka na roku 
na na hradu s kody vžniknutej porus ení m povinnosti niektorou žo žmluvny ch stra n, na roku na žmluvne  
pokuty vžniknute  na ža klade tejto Zmluvy, ani žmluvny ch ustanovení  ty kaju cich sa mlc anlivosti, voľby 
pra va alebo voľby ža kona podľa ustanovenia § 262 ža kona c . 513/1991 Zb. Obchodny  ža konní k, ries enia 
sporov medži žmluvny mi stranami a iny ch ustanovení , ktore  podľa prejavenej vo le stra n alebo vžhľadom 
na svoju povahu maju  trvať aj po ukonc ení  Zmluvy. Aky koľvek ža nik Zmluvy nema  vplyv na plnenie 
povinností , ž ktory ch obsahu a u c elu vyply va, ž e maju  byť plnene  aj po ža niku Zmluvy. 

 
Článok IX. 

 Za verec ne  ustanovenia  
   
 1. Pra vne vžťahy žalož ene  touto Zmluvou, ale n ou vy slovne neupravene , sa riadia prí slus ny mi 
ustanoveniami ža kona c . 513/1991 Zb. Obchodny  ža konní k v žnení  neskors í ch pra vnych predpisov a 
ďals í mi prí slus ny mi pra vnymi predpismi platny mi v Slovenskej republike. Rožhodne  pra vo je vž dy 
slovenske . V prí pade, ž e pri plnení  tejto žmluvy vžniknu  spory, budu  sa obe strany snaž iť vyries iť spory 
pí somnou dohodou. Pokiaľ nedo jde k vyries eniu sporov cestou žmieru, je kaž da  žo žmluvny ch stra n 
opra vnena  ries iť spor su dnou cestou na su de v Slovenskej republike. 
 2. Tu to Zmluvu je mož ne  meniť len pí somny mi a oc í slovany mi dodatkami odsu hlaseny mi a 
podpí sany mi oboma žmluvny mi stranami. 
 3. Ta to Zmluva je vyhotovena  v troch rovnopisoch, ž ktory ch dva rovnopisy obdrž í  Objedna vateľ 
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a jeden rovnopis obdrž í  Poskytovateľ. 
 4. Pokiaľ ake koľvek ustanovenie tejto Zmluvy alebo jej c asti je, alebo ak sa stane neplatne  alebo 
pra vne neu c inne , neovplyvní  taka to neplatnosť alebo pra vna neu c innosť ostatne  ustanovenia tejto 
Zmluvy. Zmluvne  strany sa dohodli, ž e neplatne  ustanovenie nahradia bežodkladne platny m a u c inny m, 
ktore  sa c o najviac priblí ž i k sledovane mu u c elu žmluvny ch stra n. 

5. Neoddeliteľnou su c asťou Zmluvy je jej prí loha: Prí loha c . 1 — Cenova  ponuka s rožsahom 
poskytovany ch Služ ieb. 

6. Poskytovateľ berie na vedomie, ž e Objedna vateľ je povinnou osobou podľa ža kona c . 
211/2000 Z. ž. o slobodnom prí stupe k informa cia m v žnení  neskors í ch predpisov a su hlasí  so 
žverejnení m a sprí stupnení m obsahu tejto Zmluvy.  
 7. Zmluvne  strany si tu to Zmluvu prec í tali, porožumeli jej, užatvorili ju slobodne, bež na tlaku a 
na žnak su hlasu s jej obsahom ju vlastnoruc ne podpí sali.  
 
 
 
V                               dn a: 

 
Objedna vateľ 
Obec Likavka 

  
 

  Ing. Marián Javorka 

 
 
 

V                               dn a: 
 

Poskytovateľ  
eXERTO, s.r.o. 

 
 

JUDr. Miroslav Brtko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Likavke Likavke



Zmluva o poskytovaní  služ ieb – str. 7 

Príloha č. 1 
Cenová ponuka pre Objednávateľa: 

 
 
Obchodné meno:   Obec Likavka 
Sídlo:     Likavka 815, 034 95 Likavka 
Štatutárny žástupca:   Ing. Marián Javorka, starosta 
IČO:     00315362 
DIČ:     2020589582 
 
 
 Na ža klade Vas ej ž iadosti a poskytnuty ch informa cií  v dotažní ku Va m predklada m cenovu  
ponuku na poskytovanie služ ieb v oblasti ochrany osobny ch u dajov. 
 

Rozsah, čas plnenia a cena Služieb:  

1. Posu denie aktua lneho stavu spracu vania osobny ch u dajov a jeho su lad 
s GDPR – do jedne ho mesiaca odo dn a nadobudnutia u c innosti žmluvy. 

2. Navrhnutie potrebny ch opatrení  a žmien v su c asny ch postupoch 
a existuju cich dokumentoch preva džkovateľa – do dvoch mesiacov odo dn a 
nadobudnutia u c innosti žmluvy. 

3. Aktualiža cia dokumenta cie ty kaju cej sa oblasti osobny ch u dajov, 
vypracovanie potrebnej dokumenta cie podľa potreby - ža žnamy o 
spracovateľsky ch c innostiach, pouc enie opra vneny ch oso b, su hlas so 
spracovaní m osobny ch u dajov, žmlu v medži preva džkovateľom a 
sprostredkovateľom, bežpec nostne  smernice, vnu torny ch smerní c, 
ožna menie bežpec nostne ho incidentu a ine  potrebne  dokumenty – do troch 
mesiacov odo dn a nadobudnutia u c innosti žmluvy. 

 
 
 
 
 

480 € 

4. S kolenie opra vneny ch oso b Objedna vateľa v oblasti ochrany osobny ch u dajov 
jedenkra t roc ne, v mimoriadnych prí padoch, napr. v prí pade ža važ nej žmeny 
pra vnych predpisov v oblasti osobny ch u dajov, resp. vžniku bežpec nostne ho 
incidentu podľa potreby. 

 
150 € 

5. Vy kon funkcie žodpovednej osoby v žmysle c l. 37 a nasl. GDPR a § 44 a nasl. 
Za kona o OOU , ktory  žahr n a – 
a) poskytovanie informácií a poradenstva Objednávateľovi a jeho 

žamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, najmä 
o ich povinnostiach v žmysle GDPR, Zákona o OOÚ a ostatných právnych 
predpisov upravujúcich oblasť ochrany osobných údajov, formou 
písomných stanovísk k problémom v činnosti Objednávateľa, tiež 
prostredníctvom telefonickej alebo e-mailovej komunikácie 
v pracovných dňoch od 08.00 do 16.00 hodiny, 

b) monitorovanie súladu pravidiel Objednávateľa s právnymi predpismi, 
upravujúcimi oblasť ochrany osobných údajov osobnou návštevou 
v sídle Objednávateľa jedenkrát ža tri mesiace, 

c) spoluprácu s Úradom na ochranu osobných údajov SR, plnenie úlohy 
kontaktného miesta preň – podľa potreby, 

d) dokumentovanie incidentov a riešenie jeho dôsledkov pri narušení 
ochrany osobných údajov, ktoré môžu mať ža následok narušenie práv 
dotknutých osôb – podľa potreby, 

e) vybavovanie žiadostí dotknutých osôb v žákonných lehotách podľa 
povahy a náročnosti vybavenia prijatej žiadosti – podľa potreby. 

Výkonom funkcie žodpovednej osoby u Objednávateľa podľa bodu 5. 
Cenovej ponuky je Poskytovateľ povinný poveriť odborne spôsobilú osobu, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 €/hodina 
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na žáklade jej odborných kvalít, a to najmä na žáklade jej odborných žnalostí 
práva a postupov v oblasti ochrany údajov. Poskytovateľ určuje žodpovednú 
osobu – JUDr. Miroslav Brtko. 
 
Podmienky pri vy kone c innosti žodpovednej osoby pre Objedna vateľa: 
- Objednávateľ umožní žodpovednej osobe nežávislý výkon dohľadu nad 

ochranou osobných údajov a žabežpečí, aby bola žodpovedná osoba 
riadnym spôsobom a včas žapojená do všetkých žáležitosti, ktoré súvisia 
s ochranou osobných údajov 

- v prí pade porus enia ochrany osobny ch u dajov je Objedna vateľ bež 
žbytoc ne ho odkladu a podľa mož nosti najnesko r do 48 hodí n po tom, c o 
sa o tejto skutoc nosti dožvedel, ožna miť tu to skutoc nosť žodpovednej 
osobe, 

- ak bude u Objedna vateľa ohla seny  vy kon kontroly alebo bude vy kon 
kontroly žac aty  bež ohla senia žo strany U radu na ochranu osobny ch 
u dajov SR, je Objedna vateľ povinny  ihneď ožna miť tu to skutoc nosť 
Poskytovateľovi, najnesko r do 24 hodí n od kedy sa o vy kone pla novanej 
kontroly dožvedel alebo od žac atia vopred neohla senej kontroly, 

- Objedna vateľa bude komunikovať s U radom na ochranu osobny ch u dajov 
SR prostrední ctvom urc enej žodpovednej osoby Poskytovateľa, uvedenej 
v tejto prí lohe a bež predcha džaju ceho su hlasu Poskytovateľa nepoda  
U rad na ochranu osobny ch u dajov SR ž iadne stanovisko alebo vyjadrenie, 

- vs etky prí padne  rožhodnutia alebo ake koľvek ine  podania U radu na 
ochranu osobny ch u dajov SR a/alebo podnety a podania dotknuty ch 
oso b doruc ene  Objedna vateľovi tento bežodkladne poskytne 
Poskytovateľovi bež potreby ich osobitne ho vyž iadania, tak aby bolo 
mož ne  dodrž ať prí slus ne  lehoty na ich vybavenie, vyjadrenie, podanie 
vysvetlenia, podanie opra vnene ho prostriedku a pod. 

  

 
 
V                               dn a: 

 
Objedna vateľ 
Obec Likavka 

  
 

  Ing. Marián Javorka 

 
 
 

V                               dn a: 
 

Poskytovateľ  
eXERTO, s.r.o. 

 
 

JUDr. Miroslav Brtko 
 

Likavke Likavke


