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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY 

 
Táto zmluva o poskytovaní činnosti zodpovednej osoby je uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného 

zákonníka a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov medzi účastníkmi:  

 
na jednej strane:   
Advokátska kancelária 
Názov : Advokátska kancelária Fiľo & Partners s. r. o. 
Sídlo : Štúrova 11, 811 02 Bratislava 
IČO : 47 237 031 
DIČ : 2820019499 
IČO dodáv. do čl. št. EU : SK2820019499 
Zapísaná  : v OR OS Bratislava  I, Oddiel Sro, Vložka č. 78124/B 
Konajúca prostredníctvom : Július Fiľo, advokát, konateľ zapísaný v  zozname advokátov 

vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 5992 
(ďalej len „Advokátska kancelária“) 
 
a na druhej strane: 
Klient 
Názov :  obec Dubová 
Sídlo :  Hlavná 39, 900 90 Dubová 
IČO :  00 304 735 
DIČ :  2020662083 
Konajúca prostredníctvom :  Ľubomír Ružička, starosta 
(ďalej len „Klient“) 
( Advokát a Klient spolu ďalej aj len „Zmluvné strany a každý samostatne aj ako len „Zmluvná 
strana“) 
(táto zmluva ďalej len ako „Zmluva“)  
 
 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA 
1.1. Advokátska kancelária je právnická osoba, založená podľa práva Slovenskej republiky, ktorej 

predmetom činnosti je poskytovanie právnych služieb a je oprávnená poskytovať právne 
služby na území Slovenskej republiky.  

1.2. Klient je subjektom miestnej samosprávy v postavení obce a má zároveň postavenie 
prevádzkovateľa na základe ustanovenia § 5 písm. o) zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a Čl. 4 bodu 7. 
NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU ́) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len 
„GDPR“). Z dôvodu, že klient prejavil záujem o poskytovanie služieb zodpovednej osoby 
podľa Zákona a GDPR a advokátska kancelária najmä vzhľadom na svoje postavenie, 
skúsenosti a vzdelanie a oprávnenia svojich zamestnancov, ich vie poskytnúť, dohodli sa 
zmluvné strany na obsahu tejto Zmluvy.  
 
 

II. PREDMET ZMLUVY 
Predmetom tejto zmluvy je záväzok Advokátskej kancelárie poskytovať Klientovi služby 
zodpovednej osoby, tak ako ju definuje s právami a povinnosťami Zákon a GDPR vo vzťahu ku 
Klientovi, dotknutým osobám a tretím subjektom, a to v rozsahu a za podmienok uvedených 
v tejto Zmluve, vrátane kontroly a prípadnej úpravy dokumentácie potrebnej k ochrane 
osobných údajov podľa platnej právnej úpravy.  
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III. URČENIE ZODPOVEDNEJ OSOBY 
Na plnenie úloh zodpovednej osoby a tiež plnenie úloh Klienta, ktoré sú mu ako 
prevádzkovateľovi definované Zákonom a GDPR, Klient súhlasí a Advokátska kancelária teda 
určuje, že fyzická osoba, ktorá bude plniť úlohy zodpovednej osoby bude: 
 
    JUDr. Ondrej Beracka 
    ondrej.beracka@akfp.sk 
    0911 263 799 

 
IV. POVINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY 

Zodpovedná osoba poskytuje Klientovi najmä nasledovné služby: 
a) poskytuje informácie a poradenstvo, vrátane poradenstva zamestnancom Klienta, ktorí 
vykonávajú spracúvanie osobných údajov, o ich povinnostiach podľa Zákona, osobitných 
predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcich sa 
ochrany osobných údajov a GDPR, 
b) monitoruje súlad so Zákonom, osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, 
ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcimi sa ochrany osobných údajov a GDPR a s 
pravidlami Klienta súvisiacimi s ochranou osobných údajov vrátane rozdelenia povinností, 
zvyšovania povedomia a odbornej prípravy osôb, ktoré sú zapojené do spracovateľských 
operácií a súvisiacich auditov ochrany osobných údajov,  
c) poskytuje na požiadanie poradenstvo, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu osobných 
údajov a monitorovanie jeho vykonávania podľa § 42 Zákona,  
d) spolupracuje s Úradom na ochranu osobných údajov pri plnení svojich úloh, 
e) plní úlohy kontaktného miesta pre Úradom na ochranu osobných údajov v súvislosti s 
otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov vrátane predchádzajúcej konzultácie 
podľa § 43 Zákona a podľa potreby aj konzultácie v iných veciach.  

 
 

V. ODMENA 
5.1. Za poskytovanie služieb podľa čl. II tejto zmluvy sa klient zaväzuje zaplatiť advokátskej 

kancelárií paušálnu odmenu (v zmysle § 5 a nasl. vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR  
č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení 
neskorších predpisov), a to vo výške 83,33 € (slovom: osemdesiattri eúr a tridsaťtri centov) bez 
DPH za každý kalendárny mesiac.  

5.2. Celková paušálna odmena za poskytovanie služieb je vo výške 100.- € (slovom: sto eúr) 
mesačne, vrátane DPH vo výške 20 %. Advokátska kancelária je oprávnená pripočítať príslušnú 
daň z pridanej hodnoty ( DPH ) podľa právnych predpisov platných a účinných v čase 
vystavenia faktúry. 

5.3. Advokátska kancelária je oprávnená vystaviť faktúru k poslednému dňu príslušného 
kalendárneho mesiaca. Faktúra advokátskej kancelárie bude splatná v lehote 7 dní odo dňa jej 
doručenia klientovi.  
 
 

VI. POVINNOSTI KLIENTA 
6.1. Pre riadne plnenie povinností zodpovednej osoby určené Zákonom, GDPR a touto Zmluvou 

musí Klient tomuto poskytovať adekvátnu a podľa prípadu aj primeranú mieru súčinnosti. 
Klient sa teda zaväzuje, že zodpovednej osobe: 

- poskytne na požiadanie, ktoré môže byť vznesené akoukoľvek preukázateľnou formou 
(osobne, písomne  resp. vrátane toho aj formou elektronickej komunikácie na určenú e-
mailovú adresu) tie informácie, ktoré sú nevyhnutné pre poskytovateľa (ním poverenú 
zodpovednú osobu) na riadne a včasné plnenie tejto Zmluvy, úloh zodpovednej osoby 
podľa Zákona a GDPR a 



293/2020-1397 

 

Zmluva o poskytovaní služieb zodpovednej osoby  Strana 3 z 4 

 

- bude bezodkladne preukázateľnou formou poskytovať informácie poskytovateľa o prijatí 
oznámenia o ohlásenej kontrole zo strany kontrolného orgánu s uvedením najmä 
predmetu a účelu kontroly a bude ho bezodkladne preukázateľne informovať o prijatí 
akejkoľvek písomnosti zo strany Úradu na ochranu osobných údajov či kontrolného 
orgánu, žiadosti dotknutej osoby alebo podnetu zo strany akejkoľvek tretej osoby (vrátane 
anonymného podnetu) v ktorom sa konštatuje porušovanie Zákona pri povinnosti 
prevádzkovateľa  (Klienta) pri nakladaní s osobnými údajmi. 

 
 

VII. TRVANIE ZMLUVY 
7.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

 
 

VIII. DORUČOVANIE 
8.1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že všetky oznámenia a písomnosti, ktoré má alebo môže 

podľa tejto Zmluvy robiť a/alebo posielať jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane, budú 
doručované osobne a/alebo  poskytovateľom služby poštovej prepravy ako doporučená listová 
zásielka alebo ako doporučená listová zásielka s doručenkou, na adresu Zmluvnej strany 
uvedenú pre doručovanie v čl. VIII tejto Zmluvy.  

8.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetka vzájomná komunikácia bude prebiehať:  
8.2.1. Ústne : 

a. pričom oprávnený za Advokátsku kanceláriu podávať informácie Klientovi je  
konateľ – advokát Advokátskej kancelárie a/alebo ním poverená osoba;  

b. pričom oprávnený za Klienta podávať informácie Advokátskej kancelárii je 
štatutárny zástupca Klienta a/alebo ním poverená osoba; 

8.2.2. písomne na adresu:  
a. pre Advokátsku kanceláriu na adresu sídla Advokátskej kancelárie; 
b. pre Klienta na adresu sídla Klienta 

8.2.3. emailom na adresu: 
a. pre Advokátsku kanceláriu: ondrej.beracka@akfp.sk 
b. pre Klienta: starosta@dubova.sk  

8.2.4. Telefonicky na číslo:  
a. Za Advokátsku kanceláriu +421 911 263 799  
b. Za Klienta +421 911 918 939 

8.3. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti sa považujú za doručené druhej Zmluvnej 
strane v prípade emailu momentom doručenia emailu do schránky adresáta a v prípade 
doručovania prepravcom poštových zásielok momentom doručenia zásielky adresátovi alebo 
odmietnutím prevziať zásielku adresátom alebo piatym dňom odo dňa uloženia zásielky 
u doručovateľa alebo vrátením zásielky ako nedoručiteľnej podľa toho, ktorý moment z vyššie 
uvedených nastane ako prvý. 

8.4. Zmluvné strany sa dohodli, že štatutárny orgán danej Zmluvnej strany môže zmeniť kontaktnú 
adresu a/alebo  kontaktnú osobu a/alebo kontaktný email a/alebo kontaktný telefón 
písomným oznámením  doručeným druhej Zmluvnej strane.         
 
 

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
9.1. Táto zmluva nadobúda  platnosť  dňom  jej  podpisu oboma   zmluvnými stranami a  účinnosť 

13.10 2020. 
9.2. Táto zmluva je vyhotovená v 2 ( dvoch ) rovnopisoch, po 1 ( jednom ) rovnopise pre každú 

zmluvnú stranu. 
9.3. Ustanoveniami tejto Zmluvy je viazaný aj právny nástupca každej Zmluvnej strany. 
9.4. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy (alebo jeho časť) je neplatné a/alebo 

neúčinné, takáto neplatnosť a/alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť a/alebo 
neúčinnosť ďalších ustanovení tejto Zmluvy (alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia), 
alebo Zmluvy samotnej. V takomto prípade sa obe Zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného 
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odkladu nahradiť takéto ustanovenie a/alebo jeho časť novým ustanovením tak, aby bol 
zachovaný účel sledovaný uzavretím tejto Zmluvy a dotknutým ustanovením. 

9.5. Pokiaľ by sa v dôsledku zmeny právnych predpisov alebo z iných dôvodov stali niektoré 
ustanovenia tejto Zmluvy neplatnými alebo neúčinnými, budú tieto ustanovenia uvedené do 
súladu s právnymi predpismi dodatkom k tejto Zmluve, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú 
uzatvoriť bez zbytočného odkladu po príslušnej zmene právnych predpisov. Zmluvné strany 
zároveň vyhlasujú, že Zmluva je v zvyšných ustanoveniach platná, pokiaľ to neodporuje účelu 
Zmluvy alebo pokiaľ nejde o ustanovenia, ktoré nie je možné oddeliť. 

9.6. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky ich prípadné spory vzniknuté na základe tejto Zmluvy 
budú prednostne riešiť vzájomnou dohodou. 

9.7. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, úmyselne neuviedli 
druhú Zmluvnú stranu do omylu, a že všetky tu uvedené vyhlásenia a ustanovenia tejto 
Zmluvy obsahujú ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavenú bez tiesne alebo 
nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú 
slobodne a vážne, pred jej podpisom si ju prečítali, jej obsahu úplne porozumeli, na dôkaz čoho 
ju vlastnoručne podpisujú. 

 
 
 
 
Za Advokátsku kanceláriu    Za Klienta 
 
 
V Bratislave, 10. novembra 2020    V Dubovej, 10. novembra 2020 
Podpísané v.r.      Podpísané v.r. 
 
 
 
 
____________________________    ___________________________ 
Advokátska kancelária     obec Dubová 
Fiľo & Partners s.r.o.     Ľudovít Ružička, starosta 
Július Fiľo, advokát, konateľ 
 
 
Zmluva zverejnená dňa: 13.11.2020 
Zmluva účinná od: 14.11.2020 


