
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ OSOBITNEJ SLUŽBY 
uzatvorená v zmysle 269 ods. 2 zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 

 

 

 

OBJEDNÁVATEĽ: Obec Hrabovec 

086 11 Hrabovec č. 104 

   IČO:00322041 

   DIČ: 2020623088 

   zastúpená starostom obce Jozefom Maxinom 

 

(v ďalšom texte aj ako „objednávateľ“) 

 

 

POSKYTOVATEĽ: JUDr. Matúš Hrib, advokát 

   Na hradbách 5, 085 01 Bardejov 

   IČO: 42 246 237 

   DIČ: 1047917838 

   IČ DPH: SK1047917838 

   zapísaný v zozname SAK pod. č. 6065 

 

(v ďalšom texte aj ako „poskytovateľ“) 

 

 

I. 

Predmet zmluvy 

 

1.1 Objednávateľ je orgánom verejnej moci, ktorému v zmysle článku 37 nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a 

o voľnom pohybe takýchto údajov (v ďalšom texte ako „nariadenie“) vzniká povinnosť určiť 

zodpovednú osobu. Objednávateľ má v zmysle platnej legislatívy vo vzťahu k spracúvaniu 

osobných údajov postavenie prevádzkovateľa. 

 

1.2 Poskytovateľ je advokátom poskytujúcim právne služby na základe zákona č. 586/2003 Z.z.o 

advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Poskytovateľ je v rámci svojejpraxe 

oprávnený poskytovať služby súvisiace s výkonom činnosti zodpovednej osoby v zmysle 

nariadenia. Poskytovateľ je spôsobilý na základe svojich odborných kvalít a to najmä na 

základe odborných znalostí práva a postupov v oblasti ochrany osobných údajov plniť úlohy 

zodpovednej osoby, nevynímajúc vo vzťahu k orgánu verejnej moci (obci), nakoľko disponuje 

rovnako znalosťami právnej úpravy fungovania verejnej správy aj vo vzťahu k praktickým 

znalostiam organizácie, chodu a vnútorných predpisov Objednávateľa.  

 

1.3 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa, že bude pre objednávateľa vykonávať 

činnosť zodpovednej osoby v zmysle nariadenia a tejto zmluvy a povinnosť objednávateľa mu 

za výkon tejto služby platiť dohodnutú odmenu. 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455/


II. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

2.1 Objednávateľ je oprávnený zverejniť kontaktné údaje zodpovednej osoby v rozsahu e-

mailovej adresy (hrib@akhrib.sk) najmä na svojom webovom sídle alebo informačnej tabuli, 

a v rozsahu e-mailovej adresy (hrib@akhrib.sk) a telefónneho čísla (+421911291628) 

a ostatných identifikačných údajov na účely oznámenia zodpovednej osoby Úradu na ochranu 

osobných údajov Slovenskej republiky. 

 

2.2 Objednávateľ zapojí poskytovateľa včas a riadnym spôsobom do všetkých záležitostí, ktoré 

súvisia s ochranou osobných údajov, aby mohol náležite funkciu zodpovednej osoby 

vykonávať. Objednávateľ poskytuje zdroje na plnenie úloh zodpovednej osoby.  

 

2.3 Objednávateľ umožní poskytovateľovi prístup k všetkých osobným údajom a spracovateľským 

činnostiam, aby mohol vykonať náležité posúdenie operácií a úkonov vykonávaných 

objednávateľom v súvislosti so spracovaním osobných údajov a na ich základe poskytovať 

dohľad, poradenstvo a odporúčania.  

 

2.4 Objednávateľ zabezpečí, aby poskytovateľ pri výkone činnosti úlohy zodpovednej osoby 

nedostával žiadne pokyny a aby bol zodpovedný pri výkone svojej činnosti priamo starostovi 

obce. 

 

2.5 Poskytovateľ je pri výkone svojej činnosti povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých 

skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislostí s poskytovaním služby podľa tejto zmluvy, 

najmä o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach objednávateľa. 

 

2.6 Poskytovateľ informuje objednávateľa a jeho zamestnancov, ktorí vykonávajú spracúvanie 

osobných údajov, o ich povinnostiach podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo 

medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcich sa ochrany 

osobných údajova poskytuje im v tejto oblasti poradenstvo. 

 

2.7 Poskytovateľ monitoruje súlad pravidiel prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov 

s všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je 

Slovenská republika viazaná vrátane rozdelenia povinností, zvyšovania povedomia a odbornej 

prípravy osôb, ktoré sú zapojené do spracovateľských operácií a súvisiacich auditov ochrany 

osobných údajov. 

 

2.8 Poskytovateľ na požiadanie poskytne poradenstvo, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu 

osobných údajov a monitorovanie jeho vykonávania. 

 

2.9 Poskytovateľ spolupracuje pri plnení svojich úloh s Úradom na ochranu osobných údajov 

Slovenskej republiky. 

 

2.10 Poskytovateľ plní úlohy kontaktného miesta pre Úrad na ochranu osobných údajov 

Slovenskej republiky v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov 

vrátane predchádzajúcej konzultácie a podľa potreby aj konzultácie v iných veciach. 

 

mailto:hrib@akhrib.sk
mailto:hrib@akhrib.sk


2.11 Poskytovateľ pri výkone svojich úloh náležite zohľadňuje riziko spojené so spracovateľskými 

operáciami, pričom berie do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných 

údajov. 

 

III. 

Odmena 

 

3.1 Za výkon služieb Poskytovateľa stanovených v článku II. tejto zmluvy (informačná, 

poradenská, kontrolná, konzultačná činnosť) v rozsahu nevyhnutne potrebnom na riadny 

výkon funkcie zodpovednej osoby je Objednávateľ povinný uhrádzať Poskytovateľovi odmenu 

vo výške 30 eur + DPH mesačne počas celej doby trvania tejto zmluvy. 

 

3.2 Odmena je splatná na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom a to vždy za kalendárny 

polrok vopred. Objednávateľ uhradí Poskytovateľovi odmenu na základe faktúry vystavenej 

Poskytovateľom do 10 dní od začiatku kalendárneho polroka so splatnosťou 14 dní odo dňa 

vystavenia.Za obdobie od uzatvorenia zmluvy do 31.12.2019 patrí Poskytovateľovi odmena 

vo výške 150 € bez DPH, ktorá je splatná na základe faktúry zaslanej Poskytovateľom.  

 

3.3 Akékoľvek služby poskytované nad rámec tejto zmluvy je Poskytovateľ oprávnený 

Objednávateľovi účtovať osobitne v zmysle cien, na ktorých sa pre tieto osobitné prípady 

dohodnú.   

 

IV. 

Trvanie a ukončenie zmluvy 

 

4.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

 

4.2 Táto zmluva môže byť ukončená dohodou zmluvných strán, odstúpením od zmluvy alebo 

výpoveďou. 

 

4.3 Na účely odstúpenia od zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy Objednávateľom považuje 

porušenie povinností vyplývajúcich z článku II bodu 2.2, 2.3, 2.4 tejto zmluvy ako aj 

omeškanie zo zaplatením odmeny Poskytovateľovi o viac ako 30 dní po jej splatnosti. Na 

účely odstúpenia od zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy Poskytovateľom považuje 

porušenie povinností vyplývajúcich z článku II bodu 2.5 tejto zmluvy, ako aj vážne a dlhodobé 

zanedbávanie povinností zodpovednej osoby stanovených v článku II tejto zmluvy. 

 

4.4 Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od tejto zmluvy odstúpiť výpoveďou bez uvedenia 

dôvodu a to doručením písomnej výpovede druhej zmluvnej strane a uplynutím výpovednej 

doby v trvaní jeden mesiac, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená a skončí sa posledným dňom 

tohto mesiaca.  

 

V. 

Záverečné ustanovenia 

 

5.1  Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými 

stranami.  



 

5.2  Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden 

rovnopis. 

 

5.3  Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať výlučne písomnou formou, po 

vzájomnej dohode zmluvných strán. 

 

5.4  Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

5.5  Akékoľvek podania, ktoré je nevyhnutné druhej zmluvnej strane doručiť sa považujú za 

doručené dňom prevzatia druhou zmluvnou stranou alebo dňom, keď sa zásielka vrátila 

odosielateľovi ako adresátom neprevzatá.   

 

5.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú na základe ich slobodnej vôle, zmluvu si 

prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu zmluvu podpisujú. 

 

 

V Hrabovci, dňa 18.07.2019 

 

 

 

 

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

    Obec Hrabovec      JUDr. Matúš Hrib, advokát   

Jozef Maxin–starosta obce 

ObjednávateľPoskytovateľ 

 

 


