
Zmluva č.6/2019 

o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom 
uzatvorená podľa čl. 28 ods. 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 

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 „Zmluva“) 

 

medzi:  

Prevádzkovateľ:                        Enerbyt s.r.o. 

Sídlo:               Lipová 1/939, 943 01, Štúrovo 

Štatutárny zástupca:             Ing. Juraj Szórad, konateľ  

IČO:               36 753 491 

DIČ:                                                   

IČ DPH:               

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd: Sro, vložka č.: 19627/N 

 (ďalej spoločne len ako „Prevádzkovateľ“) 

 

a 

 

Sprostredkovateľ:                          MB-PROFI PBS, s.r.o. 
Sídlo:                                                Liptovská 21, Bratislava 821 09 

Štatutárny zástupca:                         Ing. Ivan Baksa, konateľ  

IČO:                                                  47 208 759 

DIČ:                                                  2023786402  

IČ DPH:                                            SK2023786402     

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 89797/B  

(ďalej len „Sprostredkovateľ“) 

 

Prevádzkovateľ a Sprostredkovateľ spolu ďalej len „Zmluvná strana“ alebo spoločne 

„Zmluvné strany“ 
 

Článok 1 

Predmet Zmluvy 

 
1.1 Sprostredkovateľ poskytuje Prevádzkovateľovi nasledovné služby, v rámci ktorých dochádza 

k spracovaniu osobných údajov v mene Prevádzkovateľa: bezpečnostnotechnickú službu a činnosť 

technika požiarnej ochrany. Prevádzkovateľ poveruje Sprostredkovateľa spracúvaním osobných 

údajov v jeho mene podľa pokynov Prevádzkovateľa a za podmienok uvedených v tejto Zmluve. 

Sprostredkovateľ súhlasí s tým, že bude v prospech Prevádzkovateľa a podľa jeho pokynov 

spracúvať osobné údaje. 

 

1.2 V súvislosti s plnením tejto Zmluvy Zmluvnými stranami budú osobné údaje spracúvané v zmysle 

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, 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 „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 

Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (ďalej len „Zákon“). 

 

1.3 Sprostredkovateľ nemá nárok na osobitnú odmenu za spracúvanie osobných údajov podľa tejto 

Zmluvy. 

 



 

 

Článok 2 

Rozsah spracúvania osobných údajov 

 
2.1 Sprostredkovateľ bude v mene Prevádzkovateľa spracovávať osobné údaje výlučne v nasledovnom 

rozsahu: 

- na účel bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika požiarnej ochrany; 

- osobné údaje /štandardné ako meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, dátum nástupu do 

práce, číslo vodičského preukazu, druh pracovného pomeru, dátum absolvovania lekárskej 

prehliadky, kvalifikácia, pracovná pozícia, náplň práce daných pozícií, mailová adresa, 

telefónne číslo/; 

- osobné údaje /pri vyšetrovaní pracovných úrazov a vedení evidencie a registrácie pracovných 

úrazov: 

- titul, meno a priezvisko,  rodné číslo, adresa, bydlisko, dátum narodenia, štátna príslušnosť,  

počet nezaopatrených detí, denný vymeriavací základ, pracovné zaradenie, funkcia, lekárska 

správa, zdravotnícky/lekársky posudok, doplňujúce identifikačné údaje (napr.: pracovný úraz a 

pod.). 

- nasledovných dotknutých osôb: osoby nad 16 rokov, najmä /zamestnanci firmy/; 

- na dobu neurčitú. 

2.2 Ak sa do dispozície Sprostredkovateľa dostanú v súvislosti s činnosťou podľa tejto Zmluvy aj iné 

osobné údaje, ako tie, ktoré je Sprostredkovateľ oprávnený spracúvať podľa tejto Zmluvy, 

Sprostredkovateľ je povinný to Prevádzkovateľovi oznámiť bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tom 

dozvie a ďalej postupovať podľa jeho pokynov. Akonáhle sa Prevádzkovateľ dozvie, že 

Sprostredkovateľovi boli poskytnuté nesprávne osobné údaje, je povinný dať bezodkladne pokyn 

Sprostredkovateľovi, či ten má tieto osobné údaje vrátiť Prevádzkovateľovi alebo ich má trvalo odstrániť 

príp. inak zlikvidovať. 

 

2.3 Osobné údaje budú spracúvané manuálne v papierovej forme, alebo automatizovanými 

prostriedkami spracúvania, vždy v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania podľa tejto 

Zmluvy. 

 

2.4 Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje podľa tejto Zmluvy výlučne v rozsahu a za 

účelom nevyhnutným na plnenie jeho povinností v súvislosti s touto Zmluvou a len počas nevyhnutne 

potrebnej doby. 

Článok 3 

Práva a povinnosti Zmluvných strán 

 
3.1 Sprostredkovateľ je povinný spracúvať osobné údaje len na základe písomných alebo inak 

preukázateľných pokynov Prevádzkovateľa. Táto povinnosť platí aj vtedy, ak ide o prenos 

osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie okrem prenosu na základe 

osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. 

V prípade prenosu osobných údajov na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, 

ktorou je Slovenská republika viazaná, je Sprostredkovateľ povinný oznámiť Prevádzkovateľovi 

túto požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná 

zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného 

záujmu. 

 
3.2 Sprostredkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách a osobných 

údajoch, ktoré spracúva alebo k nim má prístup podľa tejto Zmluvy. Bez výslovného písomného 

súhlasu Prevádzkovateľa nemôžu byť tieto informácie a údaje poskytnuté tretím osobám. 

Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení Zmluvy. 

 

 



 

 

3.3 Sprostredkovateľ je povinný spracúvať osobné údaje spôsobom ustanoveným Zákonom, 

Nariadením a Zmluvou a v ich medziach tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd 

dotknutých osôb, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným 

neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia, a spôsobom, ktorý je v súlade 

s dobrými mravmi. 

 

3.4 Sprostredkovateľ je najmä povinný zabezpečiť, aby osobné údaje neboli priamo alebo nepriamo 

sprístupnené tretím osobám, aby nedošlo k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k týmto 

údajom, ich strate, ohrozeniu, k neoprávnenému spracovaniu alebo k ich inému zneužitiu. Pre 

prípad, že k tomu dôjde, je Sprostredkovateľ povinný bez zbytočného odkladu to nahlásiť 

Prevádzkovateľovi a prijať opatrenia potrebné na nápravu. 

 

3.5 Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie obsahu tejto Zmluvy svojimi zamestnancami 

alebo inými osobami, ktorých použije pri plnení svojich úloh v rámci spracúvania osobných údajov. 

Sprostredkovateľ je povinný na žiadosť Prevádzkovateľa mu preukázať prijatie a dodržiavanie 

opatrení na tento účel. 

 

3.6 Ak Sprostredkovateľ získava osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na právnom základe 

súhlasu dotknutých osôb,  je povinný požiadať dotknuté osoby o udelenie príslušného súhlasu 

a osobné údaje zhromažďovať len v prípade, že súhlas bol udelený. Na žiadosť Prevádzkovateľa je 

Sprostredkovateľ povinný poskytnúť originál súhlasu alebo jeho kópiu Prevádzkovateľovi. 

 

3.7 Po ukončení tejto Zmluvy je Sprostredkovateľ povinný osobné údaje v papierovej alebo 

v elektronickej forme (zachytené na prenosnom médiu) vrátiť Prevádzkovateľovi na vyžiadanie, 

pokiaľ mu Prevádzkovateľ nevydá pokyn tieto osobné údaje zlikvidovať alebo osobné údaje, ktoré 

sú v elektronickej forme uložené v počítači Sprostredkovateľa, odstrániť. Táto povinnosť neplatí 

v prípade, ak podľa predpisov EÚ alebo všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej 

republiky je Sprostredkovateľ povinný tieto osobné údaje uchovávať. 

3.8 Prevádzkovateľ sa môže kedykoľvek rozhodnúť, že sa určité osobné údaje nebudú ďalej spracúvať, 

a vydať pokyn Sprostredkovateľovi, aby príslušné osobné údaje buď vrátil späť Prevádzkovateľovi, 

trvale ich odstránil alebo inak zlikvidoval. 

 

3.9 Ak Sprostredkovateľ zistí, že Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov porušil svoje 

povinnosti ustanovené Nariadením, Zákonom alebo Zmluvou, je povinný oznámiť túto skutočnosť 

Prevádzkovateľovi a ukončiť spracúvanie osobných údajov. 

 

3.10 Ak dotknutá osoba požiada o informácie o spracúvaní osobných údajov alebo podá sťažnosť na 

spracúvanie osobných údajov, je Sprostredkovateľ povinný poskytnúť mu túto informáciu alebo 

zjednať nápravu protiprávneho stavu, najmä je povinný blokovať osobné údaje, vykonať opravu, 

doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov, a to bez zbytočného odkladu. Sprostredkovateľ je 

povinný informovať Prevádzkovateľa o týchto skutočnostiach bez zbytočného odkladu. 

 
3.11 Ďalšie povinnosti Sprostredkovateľa sú nasledujúce: 

a) Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre dosiahnutie účelu 

spracúvania podľa tejto Zmluvy a len počas nevyhnutne potrebnej doby; 

 

b) Sprostredkovateľ nesmie s poskytnutými osobnými údajmi akokoľvek nakladať nad rámec 

účelu, na ktorý mu boli poskytnuté; v rámci tohto účelu môže Sprostredkovateľ nakladať 

s osobnými údajmi iba v nevyhnutnom rozsahu; 

 

c) Sprostredkovateľ sa zaväzuje prijať vhodné technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečil 

úroveň ochrany osobných údajov s prihliadnutím na riziká, ktoré predstavuje spracúvanie 

osobných údajov, a to najmä náhodné zničenie alebo nezákonné zničenie, strata, zmena alebo 



neoprávnené poskytnutie prenášaných osobných údajov, uchovávaných osobných údajov 

alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávnený prístup k takýmto osobným 

údajom; 

 

d) Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť informovanosť fyzických osôb, ktoré u neho prídu do 

styku s osobnými údajmi a zabezpečiť pre nich školenie; najmä zabezpečí, aby jeho 

zamestnanci pracujúci s osobnými údajmi, resp. iné fyzické osoby, ktoré u Sprostredkovateľa 

pracujú s osobnými údajmi, boli viazaní povinnosťou mlčanlivosti v zmysle príslušných 

právnych predpisov, najmä Zákona a Nariadenia, a poučení o možných následkoch pre prípad 

porušenia tejto povinnosti, a to aj na dobu po skončení ich pracovnoprávneho vzťahu alebo 

iného vzťahu so Sprostredkovateľom, na základe ktorého majú prístup k osobným údajom;  

 

e) Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť a informácie, 

ktoré sú potrebné: 

i. na vybavenie žiadostí alebo sťažnosti dotknutej osoby týkajúcej sa spracúvania jej 

osobných údajov; 

ii. na splnenie povinností Prevádzkovateľa vo vzťahu k dozornému orgánu na ochranu 

osobných údajov; 

iii. v súvislosti s odstránením alebo zmiernením potenciálnych nepriaznivých dôsledkov 

porušenia ochrany osobných údajov, incidentov v oblasti zabezpečenia osobných údajov 

a porušenia zabezpečenia osobných údajov (napr. strata, krádež, vymazanie, zverejnenie 

alebo poškodenie osobných údajov); 

iv. na vykonanie opravy, zmeny, prenosu alebo výmazu osobných údajov; alebo 

v. na účel splnenia akýchkoľvek iných povinností Prevádzkovateľa podľa Zákona alebo 

Nariadenia; 

vi. na účel plnenia ďalších povinností Prevádzkovateľa, najmä podľa čl. 32 až 36 Nariadenia.  

 

f) Sprostredkovateľ je povinný oznámiť Prevádzkovateľovi akékoľvek porušenie zabezpečenia 

osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo takéto porušenie zistí, a poskytnúť 

Prevádzkovateľovi ďalšie súvisiace informácie požadované Prevádzkovateľom. 

 

g) V súlade s rozhodnutím Prevádzkovateľa je Sprostredkovateľ povinný vymazať osobné údaje 

alebo ich vrátiť Prevádzkovateľovi po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa 

spracúvania osobných údajov. Zároveň je povinný vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú 

osobné údaje, ak právo EÚ alebo slovenské právne predpisy nepožadujú uchovávanie týchto 

osobných údajov. 

 

h) Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi všetky informácie potrebné na 

preukázanie splnenia povinností stanovených v čl. 28 Nariadenia a umožniť audity a kontroly 

vykonávané Prevádzkovateľom alebo audítorom povereným Prevádzkovateľom, a prispievať 

k nim. 

 

i) Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Prevádzkovateľa, ak má za 

to, že sa jeho pokynom porušuje Zákon, Nariadenie, alebo iné predpisy EÚ, Slovenskej 

republiky alebo iného členského štátu EÚ týkajúce sa ochrany osobných údajov. 

 

3.12 Akékoľvek prípadné sprístupnenie, aj keď nechcené, uvedených informácií a osobných údajov 

tretej osobe, ich stratu, zneužitie treťou osobou, ich neoprávnené spracúvanie, alebo iné nakladanie 

s takýmito informáciami alebo údajmi v priamom či nepriamom rozpore s toto Zmluvou, je 

Sprostredkovateľ povinný bezodkladne oznámiť Prevádzkovateľovi a prijať bezodkladne všetky 

potrebné opatrenia k náprave. 

 

3.13 Sprostredkovateľ je povinný predložiť Prevádzkovateľovi na jeho žiadosť záznamy o 

kategóriách spracovateľských činností, ktoré vykonal v mene prevádzkovateľa, podľa čl. 30 ods. 2 

Nariadenia. 



 

 

 

3.14 Ďalšie vzájomné práva a povinností Zmluvných strán, práva a povinností Zmluvných strán voči 

tretím osobám a verejným orgánom v súvislosti so spracúvaním osobných údajov nie sú hore 

uvedeným dotknuté. 

 

 

Článok 4 

Poverenie ďalšieho sprostredkovateľa 

 
4.1 Sprostredkovateľ nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa. 

 

4.2 V prípade poverenia ďalšieho sprostredkovateľa na základe súhlasu Prevádzkovateľa, musí byť 

tento zmluvne zaviazaný na minimálne rovnaké povinnosti, ako má Sprostredkovateľ podľa tejto 

Zmluvy, Nariadenia, Zákona a súvisiacich právnych predpisov. Sprostredkovateľ môže poveriť len 

takého ďalšieho sprostredkovateľa, ktorý vie poskytnúť dostatočné záruky ochrany osobných 

údajov prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení, tak, aby spracúvanie 

osobných údajov spĺňalo všetky požiadavky ustanovené Zákonom, Nariadením a Zmluvou a aby 

bola zabezpečená ochrana práv dotknutých osôb. Za plnenie povinností ďalšieho sprostredkovateľa 

je v plnej miere zodpovedný Sprostredkovateľ. 

 

 

Článok 5 

Technicko-organizačné opatrenia slúžiace na zabezpečenie osobných údajov 
 

5.1 Sprostredkovateľ sa zaväzuje podľa čl. 32 Nariadenia so zreteľom na najnovšie poznatky, na 

náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, a účel spracúvania osobných údajov a na riziká 

s rôznou pravdepodobnosťou pre práva fyzických osôb k prijatiu primeraných technických a 

organizačných opatrení na zaistenie úrovne bezpečnosti osobných údajov primeranej tomuto 

riziku. 

 

5.2 Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že pri spracúvaní osobných údajov a pri všetkých prípadných 

súvisiacich činnostiach vynaloží všetky svoje odborné a technické znalosti a schopnosti a bude 

postupovať s odbornou starostlivosťou. Sprostredkovateľ sa zaväzuje k prijatiu všetkých 

nevyhnutných opatrení potrebných na ochranu osobných údajov a informácií. Sprostredkovateľ je 

povinný na žiadosť Prevádzkovateľa prijatie takýchto opatrení preukázať. 

 

5.3 Osobné údaje môžu byť zasielané medzi Sprostredkovateľom a Prevádzkovateľom buď vo fyzickej 

forme doporučeným listom s potvrdením o doručení, alebo v elektronickej forme šifrovanou 

elektronickou formou. 

 

5.4 Sprostredkovateľ musí uchovávať osobné údaje získané v papierovej podobe alebo v elektronickej 

forme na prenosnom médiu (USB kľúč, CD alebo DVD) v zložkách v uzamykateľných skriniach. 

Osobné údaje v elektronickej podobe môžu byť zaznamenané do počítačov alebo elektronických 

systémov Sprostredkovateľa len v samostatných šifrovaných súboroch. 

5.5 Sprostredkovateľ sa zaväzuje zaviesť príslušné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie 

ochrany osobných údajov a prijať opatrenia, ktoré majú zabrániť neoprávnenému alebo náhodnému 

prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu, strate, neoprávnenému prenosu, 

neoprávnenému spracovaniu alebo ich inému zneužitiu. Sprostredkovateľ je povinný tieto 

opatrenia aktualizovať a zabezpečovať ich dodržiavanie počas celej doby platnosti tejto Zmluvy. 

Tieto opatrenia zahŕňajú najmä, nie však výlučne: 

 



 

 

- prijatie pravidiel, ktoré sa vzťahujú na prácu s danými informačnými systémami a pravidiel pre 

nakladanie s osobnými údajmi; 

- zabezpečenie toho, že prístup k osobným údajom budú mať len oprávnené osoby, zamestnanci 

Strán alebo ich zástupcovia, ktorých Zmluvné strany riadne a včas poučia o právach 

a povinnostiach vo vzťahu k ochrane osobných údajov ustanovených Zákonom a Nariadením 

ako aj o zodpovednosti za ich porušenie; najmä o povinnosti mlčanlivosti o osobných údajoch; 

- zaistenie preukázateľného zoznámenia oprávnených osôb, zamestnancov alebo zástupcov 

Zmluvných strán s tým, že spracúvané osobné údaje sú dôverné; 

- zabezpečenie obmedzenia okruhu osôb, ktoré budú mať k osobným údajom prístup; 

- zamedzenie zbytočného kopírovania médií a súborov obsahujúcich osobné údaje a zaistenie 

toho, že všetky kópie budú bezprostredne po ich použití zlikvidované; 

- zabezpečenie databáz a súborov obsahujúcich osobné údaje heslom a zabezpečenie toho, aby 

boli prístupné iba na obmedzenom počte počítačov, ktoré budú riadne chránené pred zásahmi 

tretích osôb, najmä prostredníctvom internetu; 

- zabezpečenie náležitej ochrany priestorov, v ktorých sa nachádzajú počítače a spisy  prípadne 

skrine, v ktorých sú uložené dokumenty, nosiče a médiá obsahujúce osobné údaje, pred 

zásahmi tretích osôb, t.j. neoprávnené osoby nebudú mať prístup do miestností a k počítačom, 

kde sú uložené osobné údaje; 

- zaistenie riadneho vymazania, zničenia alebo iného zlikvidovania všetkých osobných údajov 

tak, aby nebolo možné ich obnoviť zo zničených médií alebo súborov, t.j. osobné údaje 

v papierovej forme, na CD alebo DVD musia byť skartované v zariadeniach určených na tento 

účel a osobné údaje obsiahnuté v elektronickej forme na počítačoch musia byť vymazané 

z príslušných súborov a zároveň odstránené z koša, najlepšie niekoľkonásobným prepisom. 

 

 

Článok 6 

Doba trvania Zmluvy 

 

6.1 Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú. 

 

6.2 Zmluvné strany sú oprávnené Zmluvu písomne vypovedať v 3 mesačnej výpovednej lehote, ktorá 

začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej 

Zmluvnej strane. 

 

6.3 Prevádzkovateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť z dôvodu porušenia povinností 

Sprostredkovateľa podľa tejto Zmluvy, Nariadenia alebo Zákona. 

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

 
7.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami. 

 

7.2 Právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Sprostredkovateľom vyplývajúce zo Zmluvy sa riadia 

právom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES. 

 

7.3 Rozhodovať spory vzniknuté z právnych vzťahov vyplývajúcich zo Zmluvy budú rozhodovať 

slovenské súdy príslušné podľa sídla Prevádzkovateľa (v prípadoch, keď je dovolená zmluvná 

voľba príslušnosti rozhodovacieho orgánu). 



 

 

 

7.4 Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení Zmluvy je neplatné alebo neúčinné, takáto neplatnosť 

alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných ustanovení Zmluvy 

(alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia), alebo samotnej Zmluvy. V takomto prípade sa 

obe Zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie novým tak, aby 

sa zachoval účel sledovaný pôvodným ustanovením a touto Zmluvou ako celkom. 

 

7.5 Zmluvu možno meniť a dopĺňať výlučne písomnými dodatkami podpísanými oboma Zmluvnými 

stranami. 

 

7.6 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo Zmluvných strán obdrží jedno 

vyhotovenie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Štúrove, dňa: 01.04.2019 

 

za Enerbyt s.r.o.  

 

 

 

 

__________________ 

  Ing. Juraj Szórad 

konateľ  

V Štúrove, dňa: 01.04.2019 

 

za MB PROFI-PBS, s.r.o. 

 

 

 

 

__________________ 

Ing. Ivan Baksa 

konateľ 



 


