
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ KOMPLEXNÝCH SLUŽIEB 

v oblasti ochrany osobných údajov č. IS02118 

č. objednávateľa: 9/2018/NEZ 

Uzavretá medzi poskytovateľom a objednávateľom :  

 

1. Poskytovateľ:           ISIT Slovakia,  s.r.o.  

                                       Klincová 37 

                                       821 08 Bratislava 

V zastúpení:                   Lenka Václavová, konateľ spoločnosti 

IČO:                               44 783 990 

DIČ :       2022839104 

IČ DPH :                 SK2022839104                                  

Obchodný register: Okresný súd Bratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo 58669/B 

Bankové spojenie: ČSOB a.s., Číslo účtu. SK59 7500 0000 0040 2403 0210 

e-mail : audit@datasoftconsulting.sk 

zodpovedná osoba : Roman Václav , LL.M., tel : 0910 905154 

(ďalej ako „poskytovateľ)  

 

2. Objednávateľ:        Obec Košeca 

  Hlavná 36/100 

  018 64 Košeca 

zastúpení:                     Mgr. Radomír Brtáň, starosta obce 

IČO:                             00317390 

DIČ:                             2020610922 

Bankové spojenie:        VUB a.s. 

Číslo účtu:                    SK09 0200 0000 0030 0032 3372 
 

e-mail.:                         podatelna@koseca.sk 

(ďalej ako „objednávateľ')  

 

 

uzatvárajú v súlade súst. § 269 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len  „Obchodný zákonník") zmluvu o poskytovaní služieb (ďalej 

len „zmluva")  v nasledovnom znení:  

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1 Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať užívateľovi počas trvania tejto 

zmluvy služby podľa podmienok  tejto zmluvy a záväzok užívateľa uhradiť poskytovateľovi 

za plnenie jeho činností dohodnutú odmenu podľa podmienok  

tejto zmluvy.  

 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje pre objednávateľa v rámci predmetu zmluvy poskytovať:  

a) zabezpečenie súladu s ochranou osobných údajov podľa platnej legislatívy v čase trvania 

zmluvy, vrátane metodických pokynov a vyhlášok dozorného úradu 

b) vytvorenie bezpečnostnej dokumentácie k ochrane citlivých aktív a osobných údajov  

c) výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov formou zodpovednej osoby s nahlásením na 

dozorný úrad v rozsahu §44-46 zákona č. 18/2018 Z.z. . o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 
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e) školenie pre oprávnené osoby objednávateľa v rozsahu min. 1x ročne 

f ) licencia gdpr software v počte ks : ...1 licencia GDPR softvéru ...... ( slovom jedna 

licencia GDPR softvéru) 

 

Článok II. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať súčinnosť poskytovateľovi  a to predovšetkým 

poskytnutím všetkých relevantných informácií a to pri výkone auditu, výkone funkcie 

zodpovednej osoby a podporných činnostiach ktoré dodáva poskytovateľ, pričom tento 

zodpovedá za spracovane informácií, ktoré boli poskytnuté, identifikované 

a verifikované objednávateľom. 

 

2. Objednávateľ určí oprávnenú osobu, ktorá bude komunikovať so zodpovednou 

osobou: 

 

Meno oprávnenej osoby : Andrea Bušíková 

telefónne číslo : 0918 323 353 

mail : andrea.busikova@koseca.sk 

 

3. Cieľom naplnenia tejto zmluvy je  efektívne a odborné plnenie predmetu zmluvy. 

Objednávateľ zodpovedá za správnosť, pravdivosť a úplnosť informácií poskytnutých 

poskytovateľovi. Objednávateľ poskytne poskytovateľovi svoju súčinnosť v rozsahu 

potrebnom pre splnenie povinností poskytovateľa vyplývajúcich zo zmluvy.   

 

4. Poskytovateľ je povinný plniť svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy s odbornou 

starostlivosťou, riadne a včas, a to v súlade s pokynmi objednávateľa.  

 

5. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvorí príloha č. 1 Popis základných bezpečnostných 

opatrení prevádzkovateľa. 

 

Článok III. 

Odmena poskytovateľa a platobné podmienky 

 

1. Odmena za služby poskytnuté v zmysle článku I. tejto zmluvy sa na základe dohody 

zmluvných strán určuje v celkovej výške 960,- Eur bez  DPH (slovom:.. deväťstošesťdesiat 

.. Eur bez DPH).  

 

Odmena v dohodnutej celkovej výške bude rozdelená do 24 mesačných splátok , teda v sume 

40,- Eur + dph / mesiac, pričom objednávateľ platí za službu mesiac vopred a to počnúc od 

mesiaca .... MÁJ 2018 ...... do mesiaca ...APRÍL 2020 .... vrátane. 

 

 

2.  Podkladom na úhradu odmeny podľa tohto článku je uzatvorená Zmluva o poskytovaní 

komplexných služieb so splátkovým kalendárom, kde budú jasne definované mesačné 

splátky, základ dane, DPH, suma spolu, variabilný symbol, dátum splatnosti. Splátkový 

kalendár je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

 



3.V prípade omeškania objednávateľa s úhradou odmeny podľa tohto článku je poskytovateľ 

oprávnený účtovať objednávateľovi penále z omeškania vo výške 0,02% za každý deň 

omeškania.  

 

Článok IV. 

Trvanie zmluvy 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní 24 mesiacov odo dňa podpísania zmluvy 

s možnosťou ďalšieho predĺženie.  

2. Túto zmluvu môže každá zo zmluvných strán vypovedať s 3 mesačnou výpovednou 

lehotou, ktorá začína plynúť od  prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej  strane.  

 

3. V prípade predčasného vypovedania tejto zmluvy musia zmluvné strany splniť svoje 

záväzky, vrátane  úhrady cieľovej sumy.  

 

Článok V. 

Komunikácia 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie a právne úkony podľa tejto zmluvy si 

budú doručovať niektorou z nasledovných foriem:  

a) e-mailom na adresy uvedené v záhlaví,  

b) doporučenou poštou s doručenkou alebo kuriérom na adresu uvedenú v záhlaví,  

c) osobne oproti písomnému potvrdeniu.  

 

Článok VI. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Ani jedna zmluvná strana nie je oprávnená bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

druhej zmluvnej strany postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na akúkoľvek 

tretiu právnickú alebo fyzickú osobu  

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek budúce spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú 

prednostne riešené rokovaniami zúčastnených strán za účelom dohody.  

 

3. Táto zmluva sa uzatvára písomne a je možno ju meniť a dopĺňať len po vzájomnej dohode 

zmluvných strán, výlučne vo forme písomného dodatku k tejto zmluve.  

 

 4. Zmluva sa vyhotovuje v 2 (dvoch) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

po jednom vyhotovení.  

 

 

V Trenčianskych Tepliciach, dňa 22.05.2018 

 

 

 

 

 

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

          objednávateľ                                                                    poskytovateľ 



                                                 SPLÁTKOVÝ KALENDÁR 

 

Faktúra k Zmluve o poskytovaní komplexných služieb 

 

VS :  IS02118 

 

1. Poskytovateľ:           ISIT Slovakia,  s.r.o.  

                                       Klincová 37 

                                       821 08 Bratislava 

V zastúpení:                   Lenka Václavová, konateľ spoločnosti 

IČO:                               44 783 990 

DIČ :                             2022839104 

IČ DPH :                 SK2022839104                                  

Obchodný register: Okresný súd Bratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo 58669/B 

Bankové spojenie: ČSOB a.s., Číslo účtu. SK59 7500 0000 0040 2403 0210 

e-mail : audit@datasoftconsulting.sk 

 

2. Objednávateľ:        Obec Košeca 

  Hlavná 36/100 

  018 64 Košeca 

zastúpení:                     Mgr. Radomír Brtáň, starosta obce 

IČO:                             00317390 

DIČ:                             2020610922 

Bankové spojenie:        VUB a.s. 

Číslo účtu:                    SK09 0200 0000 0030 0032 3372 

e-mail.:                         podatelna@koseca.sk 

 

Odmena za služby poskytnuté v zmysle článku I. tejto zmluvy 

Por.č. Dátum splatnosti Základ dane 20% DPH Suma spolu 

1. 31.05.2018 40,- Eur 8,- Eur 48,- Eur 

2. 30.06.2018 40,- Eur 8,- Eur 48,- Eur 

3. 31.07.2018 40,- Eur 8,- Eur 48,- Eur 

4. 31.08.2018 40,- Eur 8,- Eur 48,- Eur 

5. 30.09.2018 40,- Eur 8,- Eur 48,- Eur 

6. 31.10.2018 40,- Eur 8,- Eur 48,- Eur 

7. 30.11.2018 40,- Eur 8,- Eur 48,- Eur 

8. 31.12.2018 40,- Eur 8,- Eur 48,- Eur 

9. 31.01.2019 40,- Eur 8,- Eur 48,- Eur 

10. 28.02.2019 40,- Eur 8,- Eur 48,- Eur 

11. 31.03.2019 40,- Eur 8,- Eur 48,- Eur 

12. 30.04.2019 40,- Eur 8,- Eur 48,- Eur 

13. 31.05.2019 40,- Eur 8,- Eur 48,- Eur 

14. 30.06.2019 40,- Eur 8,- Eur 48,- Eur 

15. 31.07.2019 40,- Eur 8,- Eur 48,- Eur 

16. 31.08.2019 40,- Eur 8,- Eur 48,- Eur 

17. 30.09.2019 40,- Eur 8,- Eur 48,- Eur 

18. 31.10.2019 40,- Eur 8,- Eur 48,- Eur 

19. 30.11.2019 40,- Eur 8,- Eur 48,- Eur 

20. 31.12.2019 40,- Eur 8,- Eur 48,- Eur 
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21. 31.01.2020 40,- Eur 8,- Eur 48,- Eur 

22. 29.02.2020 40,- Eur 8,- Eur 48,- Eur 

23. 31.03.2020 40,- Eur 8,- Eur 48,- Eur 

24. 30.04.2020 40,- Eur 8,- Eur 48,- Eur 

 

Tento doklad slúži zároveň ako podklad k uplatneniu si DPH. 

 

 

 

 

 

 

 

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

          objednávateľ                                                                    poskytovateľ 


