
Zmluva o dielo 
 
 
 
 
 
 
 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  v platnom znení 
(ďalej  obchodný zákonník) 

medzi 
 

Objednávateľ:       Obec Hradište pod Vrátnom 
Zastúpený:               Ing. Lukáš Piroha, starosta       
Sídlo:                       č. 80, 906 12 Hradište pod Vrátnom 
IČO:                        00309559 
DIČ:                        2021086738 
 (ďalej len objednávateľ) 

a 
 

Zhotoviteľ:             INTERCONTACT s.r.o., ekonomické a poradenské služby 
Zastúpený :              Ing. Dušan Malina, Ing. Gabriela Hricišáková, konatelia 
Sídlo:                       Hlaváčiková č. 19, 841 05 Bratislava 
IČO:                        31342302 
DIČ:                        2020869653 
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, č. vložky 4347/B 
(ďalej  zhotoviteľ) 
 
Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu nasledujúceho znenia: 
 

Čl. I 
Predmet diela 

 
1.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a dodať objednávateľovi Bezpečnostný projekt na 

ochranu osobných údajov (ďalej  dielo), ktorý bude vypracovaný v súlade s ustanoveniami 
zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov  v platnom znení (ďalej  zákon) 
a vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii 
bezpečnostných opatrení v platnom znení. Predmetom diela bude aj vypracovanie 
nasledovnej dokumentácie: 

      -  dodatky k zmluvám so sprostredkovateľmi spracovávajúcimi osobné údaje dotknutých 
osôb v mene prevádzkovateľa podľa § 8 ods. 4 zákona  

      - podklady k poučeniu oprávnených osôb 
      - vypracovanie poučení oprávnených osôb  podľa nových vzorov 
      - interná smernica pre kamerové systémy 
      - evidenčné listy za každý informačný systém osobitne 
      - oznamovacie povinnosti voči Úradu na ochranu osobných údajov u tých IS, ktorých sa to 

týka podľa zákona. 
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1.2. Cieľom vypracovania  bezpečnostného projektu je ochrana osobných údajov dotknutých   

osôb v procese ich spracovávania, ochrany práv dotknutých osôb a bezpečnosti týchto 
údajov. 

 
1.3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť cenu diela.  
 
 
1.4. Zhotoviteľ týmto bezodplatne udeľuje súhlas objednávateľovi na využitie diela na účely, 

na ktoré má toto dielo podľa svojej povahy slúžiť.  
  
 

Čl. II 
Doba vykonania diela 

 
 
2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť návrh diela na pripomienkovanie v termíne najneskôr 

do 10 dní odo dňa doručenia podkladov a údajov predložených objednávateľom, ktoré 
obsahujú základné informácie pre vypracovanie diela. Objednávateľ predloží 
zhotoviteľovi pripomienky do 3 dní od doručenia podkladov. Definitívne vyhotovenie 
diela bude predložené objednávateľovi v písomnej a elektronickej forme do 5 dní po 
doručení pripomienok zo strany objednávateľa. 

 
 

Čl. III 
Cena diela a platobné podmienky 

 
3.1. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo vo výške 500,- EUR (slovom päťsto 

eur)  (ďalej  cena). Zhotoviteľ nie je platiteľom DPH. 
 
3.2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu riadne vykonaného a prevzatého diela v termíne 

splatnosti uvedenom na faktúre. Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi faktúru, splatnosť 
faktúry bude 7 dní odo dňa doručenia. Faktúra bude obsahovať všetky potrebné 
náležitosti podľa platných právnych predpisov. V   prípade   omeškania   s úhradou  
faktúry je   zhotoviteľ oprávnený uplatniť  voči objednávateľovi úrok z omeškania vo 
výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania platby.  Objednávateľ má právo 
uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň  omeškania 
dodania diela z dohodnutej ceny  diela. 

 
 
 

Čl. IV 
Súčinnosť objednávateľa a zhotoviteľa 

 
 

4.1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi na základe jeho požiadavky údaje 
nevyhnutné na vypracovanie  diela, definované zhotoviteľom,  ktoré zohľadňujú 
špecifické podmienky prevádzky objednávateľa a súčasne prevziať riadne vykonané dielo 
spolu s prílohami.  
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4.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vypracuje v zmysle ustanovení zákona  s vynaložením 

odbornej starostlivosti s prihliadnutím na určený spôsob vypracovania projektu, čas, 
miesto, rozsah a na stav, v akom sa nachádza prostredie objednávateľa v čase výkonu 
predmetu diela. 

       Spôsob vykonávania diela a s vykonaním diela  súvisiace práva a povinnosti zhotoviteľa 
a objednávateľa sa spravujú ustanovením  § 550 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v platnom znení  (ďalej len Obchodný zákonník). 

       Pri prevzatí predmetu diela objednávateľom zhotoviteľ predloží objednávateľovi faktúru. 
       Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť odbornú pomoc pri zastupovaní objednávateľa pri 

prípadnej kontrole zo strany Úradu na ochranu osobných údajov. 
 

Čl. V 
Záverečné ustanovenia 

 
5.1. Vo všetkých ostatných otázkach výslovne neupravených touto zmluvou sa postupuje 

podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 
 
5.2. Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jedno 

vyhotovenie. 
 
5.3. Prípadné  zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vyhotovené len vo forme písomných 

dodatkov k tejto zmluve po obojstrannej dohode zmluvných strán.  
 
5.4.  Zmluva nadobúda účinnosť a platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
 
V Hradišti pod Vrátnom, dňa 15.12.2017 
 
 
 
           
 
 
 
....................................                                             ........................................... 
Za   objednávateľa:                                                   Za   zhotoviteľa:                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


