
 

 

DODATOK Č.1 K ZMLUVE č. WO/2019A8877-1 O ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTI 

PORADNÉHO KONZULTANTA PRI OCHRANE OZNAMOVATEĽOV PROTISPOLOČENSKEJ 

ČINNOSTI U ZAMESTNÁVATEĽA  

(Ďalej len „Dodatok č. 1“) 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

Poskytovateľ:    

Obchodné meno:  osobnyudaj.sk, s.r.o. 

Sídlo:  DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, Košice – mestská časť 

Staré Mesto 040 01 

Konajúci:   Mgr. Tatiana Dopiráková, konateľ 

    Ing. Tomáš Dopirák, konateľ 

IČO:   50528041 

Zapísaný v:   Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vložka č. 41065/V 

DIČ :    2120357041 

IČ DPH:    SK2120357041 

Bankové spojenie :    Tatra banka, a.s. 

IBAN:   SK05 1100 0000 0029 4103 4594 

Emailové spojenie:   info@osobnyudaj.sk  

Telefonický kontakt:   02 / 800 800 80 

(ďalej len ako „poskytovateľ“) 

 

Zamestnávateľ:     

Názov:   Obec Pečovská Nová Ves 

Sídlo:   Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves 

Konajúci:   PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce 

IČO:   00 327 590 

DIČ :    2020711660 

Emailové spojenie:   obec@pecovska.sk    

Telefonický kontakt:    0915 971 002 

(ďalej len ako „zamestnávateľ“) 

(ďalej spoločne len ako ,,zmluvné strany“) 

 

Článok II. 

Úvodné ustanovenia 

2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 05.08.2019 Zmluvu č. WO/2019A8877 – 1 O ZABEZPEČENÍ VÝKONU 

ČINNOSTI PORADNÉHO KONZULTANTA pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u 

zamestnávateľa (ďalej len ako „Zmluva“).  

2.2. V zmysle čl. XIII. bodu 13.3. Zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že ak zo Zmluvy výslovne nevyplýva inak, 

akékoľvek iné zmeny alebo dodatky Zmluvy musia byť vyhotovené písomnou formou a schválené podpisom 
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obidvoch zmluvných strán. Takéto dodatky sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy okamihom ich 

účinnosti.  

2.3. Zamestnávateľ je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou so sídlom Školská 459/12, 082 56 

Pečovská Nová Ves, IČO:36 158 097. 

2.4. Zodpovednou osobou pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti zamestnávateľa, ako aj ním 

zriadenej Základnej školy s materskou školou so sídlom Školská 459/12, 082 56 Pečovská Nová Ves je hlavná 

kontrolórka zamestnávateľa – Ing. Nadežda Matisovská.  

2.5. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 berúc do úvahy ust. § 10 ods. 2 zákona č. 54/2019 

Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Článok III. 

Predmet Dodatku č. 1 

3.1. Za Bod 3.4. Zmluvy sa dopĺňa bod 3.5. a bod 3.6. v znení: 

„3.5. Predmetom tejto zmluvy je aj úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri výkone činnosti 

poradného konzultanta zodpovednej osoby pre organizáciu Základná škola s materskou školou so sídlom 

Školská 459/12, IČO: 36 158 097 a pri zabezpečení podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou 

oznamovateľov protispoločenskej činnosti zo strany Poskytovateľa ako zodpovednej osoby vrátane určenia 

rozsahu zodpovednosti, ktorú je možné uplatniť vo vzťahu k poskytovateľovi pri zistení, že dohľad nad ochranou 

oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa nebol vykonaný riadne.“  

„3.6. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť činnosť výkonu poradného konzultanta zodpovednej osoby pre 

organizáciu Základná škola s materskou školou so sídlom Školská 459/12, IČO: 36 158 097  od momentu 

účinnosti tohto Dodatku č. 1“. 

3.2.    Bod č. 8.1. Zmluvy sa mení nasledovne: 

„Za zabezpečenie výkonu činnosti poradného konzultanta zodpovednej osoby prináleží poskytovateľovi 

pravidelná paušálna ročná odplata vo výške: 250,- EUR (slovom: dvestopäťdesiat eur).  Uvedená suma je 

sumou bez DPH. DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, 

platných v čase fakturácie. Zmena sadzby DPH nevyžaduje uzavretie dodatku k zmluve. Ku dňu uzatvorenia 

zmluvy tak ročná odplata pozostáva zo sumy uvedenej vyššie a zo sadzby DPH: 50,- EUR, t. j. odplata 

vrátane DPH je 300,- EUR. Úhradu dojednanej odplaty za daný rok, si bude poskytovateľ uplatňovať 

elektronickou faktúrou (daňovým dokladom). Prvá elektronická faktúra za 12 mesiacov bude poskytovateľom 

vystavená a odoslaná dňa 31.08.2020. Každá ďalšia elektronická faktúra bude vystavená a odoslaná do 15 

dní od uplynutia 12 mesiacov od vystavenia a odoslania predchádzajúcej elektronickej faktúry. Poskytovateľ 

má povinnosť elektronické faktúry doručiť s poukazom na bod 10.1.1. – 10.1.8. bez zbytočného odkladu 

zamestnávateľovi.“   

 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

4.1. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

4.2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží poskytovateľ a jedno 

prevádzkovateľ. 

4.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 uzatvárajú slobodne a vážne, prejavy ich vôle sú určité, nekonajú v 

tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, obsahu Dodatku č. 1 porozumeli v plnom rozsahu, súhlasia s 

ním v plnom rozsahu a na znak toho ho vlastnoručne podpisujú. 

4.4. Tento Dodatok je platný odo dňa jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami. 



 

 

4.5. V prípade, že prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť zverejniť túto zmluvu, musí ju zverejniť do 5 

pracovných dní odo dňa jej podpisu oboma zmluvnými stranami. V tomto prípade zmluva nadobúda 

účinnosť dňom po jej zverejnení. 

 

 

V Košiciach dňa 24.08.2020     V Pečovskej Novej Vsi dňa 20.08.2020 

 

 

   

_______________________________   ______________________________ 

Poskytovateľ       Zamestnávateľ 


