Zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Konajúci:
Email:

Obec Bukovec
Bukovec 83, 044 20 Malá Ida
00324027
2021235865, IČ DPH: SK2021235865
Ing. Anton Vyšnický
starosta@bukovec.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)
Zhotoviteľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Email:
IBAN:
SWIFT:

JUDr. Ľubomír Lukič, advokát
Krivá 21, 040 01 Košice
42409195
1078703967
lukic@lukic-advokat.sk
SK3583300000002900820935
FIOZSKBA

(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu v texte tiež ako „Zmluvné strany“ alebo samostatne
ako „Zmluvná strana“)
II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo – auditu ochrany osobných
údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov (ďalej aj „zákon o ochrane osobných údajov“) v rozsahu bližšie špecifikovanom
v článku III tejto zmluvy, a záväzok Objednávateľa zaplatiť odmenu za vypracovanie
diela vo výške a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve.
III.
Špecifikácia diela
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať audit ochrany osobných údajov u Objednávateľa, ktorý
zahŕňa:
 Kontrola existujúcej dokumentácie vypracovanej v zmysle zákona o ochrane osobných
údajov – najmä kontrola správnosti evidencie a registrácie informačných systémov;
aktuálnosti poučení oprávnených osôb; existencie, aktuálnosti a správnosti zmlúv so
sprostredkovateľmi; účelu spracovania, podmienok spracúvania osobných údajov
a rozsahu spracúvaných osobných údajov,

 Odstránenie nedostatkov vo forme dopracovania potrebne dokumentácie alebo
aktualizácie existujúcej,
 Poskytnutie odborného poradenstva k vypracovanej a aktualizovanej dokumentácií
a jej praktickej aplikácií.
IV.
Odmena platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi za vykonanie diela
odmenu vo výške 400,- €.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnutá odmena za dielo je splatná po dokončení diela,
a to na základe faktúry vystavenej a doručenej Zhotoviteľom Objednávateľovi.
3. Faktúra zhotoviteľa musí obsahovať všetky zákonné náležitosti daňového dokladu.
4. Ak nie je výslovne dohodnuté inak, lehota splatnosti faktúry je 15 dní od dňa jej
vystavenia.
V.
Čas plnenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo do 30 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy
a poskytnutia nevyhnutných informácií Objednávateľom.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní a prevzatí diela si vzájomne vyhotovia
a podpíšu preberací protokol.
3. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela len v prípade, ak pri preberaní diela
zistí, že dielo nie je v súlade s informáciami poskytnutými Objednávateľom alebo
platnými právnymi predpismi.
4. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, po dobu neposkytnutia potrebnej
súčinnosti pri vykonávaní diela Objednávateľom, o ktorú ho Zhotoviteľ požiadal, pričom
pre žiadosť o poskytnutie súčinnosti sa nevyžaduje písomná forma. O túto dobu
omeškania Objednávateľa sa predlžuje dohodnutý čas plnenia.
VI.
Práva a povinnosti Zmluvných strán
1. Zhotoviteľ je povinný spracovať dielo riadne, s odbornou starostlivosťou a berie záruku za
jeho správne vykonanie v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
2. Objednávateľ je povinný osobne prostredníctvom ním určených osôb, písomne, alebo
prostredníctvom e-mailu poskytovať Zhotoviteľovi pravdivé, správne a úplne informácie.
Akékoľvek informácie poskytnuté Objednávateľom majú dôvernú povahu.
3. Zhotoviteľ postupuje pri vykonávaní diela samostatne a pri jeho vykonávaní je viazaný
ustanoveniami zákona a v jeho medziach pokynmi Objednávateľa.
4. Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi všetky potrebné informácie a dať mu
príslušné pokyny a umožniť vykonanie predmetu zmluvy a poskytnúť mu všetky
informácie, ktoré sú potrebné na vykonanie diela.

VII.
Zodpovednosť Zhotoviteľa
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy, a že bude mať
vlastnosti dojednané v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi.
Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho
povinností.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od
Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol
zistiť ich nevhodnosť, prípadne na to upozornil Objednávateľa a ten na ich použití trval.
4. Zhotoviteľ poskytuje záruku za odborné vypracovanie, správnosť a úplnosť dodaného
diela v trvaní 12 mesiacov od prevzatia diela.
5. Pre prípad vady dojednávajú Zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať a povinnosť
Zhotoviteľa poskytnúť bezplatne odstránenie vady. Možnosť iného dojednania nie je
vylúčená. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady odstrániť bez zbytočného odkladu po
uplatnení oprávnenej reklamácie.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade novelizácie zákona o ochrane osobných údajov,
prípadne iných súvisiacich právnych predpisov, ktoré majú podstatný vplyv na dielo je
Zhotoviteľ povinný bez akejkoľvek náhrady vykonať úpravu diela a to po dobu 12
mesiacov od odovzdania diela Objednávateľovi.
7. Zhotoviteľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnu aplikácií informácií, prípadne
vzorov dokumentov do internej praxe Objednávateľa. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody,
ktoré môžu Objednávateľovi prípadne tretím osobám vzniknúť v dôsledku nesprávnej
implementácie informácií obsiahnutých v dodanom diele do praxe.
VIII.
Povinnosť mlčanlivosti a ochrany dôverných informácií
1. Zhotoviteľ je povinný zachovávať úplnú mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, resp.
informáciách týkajúcich sa predmetu diela, ako aj o skutočnostiach o ktorých sa dozvedel
pri jeho vykonávaní ako aj o skutočnostiach, ktorých utajovanie si Objednávateľ
preukázateľne vyhradil.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade, že v rámci diela bude vypracovaný alebo
aktualizovaný bezpečnostný projekt, neposkytne tento bezpečnostný projekt, časti
bezpečnostného projektu alebo informácie uvedené v bezpečnostnom projekte, ani žiadne
iné informácie, čo sa týka obsahu a formy vyplývajúce z bezpečnostného projektu tretím
osobám, okrem oprávnených osôb Objednávateľa, ktorých sa bezpečnostný projekt týka
a budú ho aplikovať, predloženia bezpečnostného projektu Úradu na ochranu osobných
údajov v rámci kontrolnej činnosti v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, alebo
iným osobám na základe súdneho rozhodnutia. Objednávateľ je povinný nahradiť
Zhotoviteľovi všetku škodu a ušlý zisk, ktoré porušením tejto povinnosti vznikli
Zhotoviteľovi.

3. Povinnosť mlčanlivosti a ochrany dôverných informácií trvá aj po ukončení platnosti tejto
zmluvy až do doby, pokiaľ sa predmetná informácia nestane všeobecne známou.
IX.
Záverečné ustanovenia
1. Práva a povinnosti Zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných
právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
2. Túto zmluvu je možné dopĺňať alebo meniť iba písomnými dodatkami podpísanými
oboma Zmluvnými stranami.
3. V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným či neúčinným,
nedotýka sa to ostatných ustanovení zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné
strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie
s novým platným ustanovením tak, aby ostal zachovaný obsah, zámer a účel sledovaný
zmluvou.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť
nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva je výrazom ich pravej, vážnej, určitej
a slobodnej vôle a že zmluva je im jasná a zrozumiteľná. Na dôkaz toho pripájajú svoje
vlastnoručné podpisy.
6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden
rovnopis.
V Košiciach, dňa 01.07.2016

_________________________________
Ing. Anton Vyšnický
starosta obce Bukovec

_________________________________
JUDr. Ľubomír Lukič
advokát

