Z 2022 - 144

Zmluva o poskytovaní strážnej služby č. 134/2022
uzatvorená v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej
bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v
znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Zmluva“)

Čl. I – Zmluvné strany
Objednávateľ:
so sídlom:
zastúpený:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu:

Mestská časť Bratislava–Nové Mesto
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
00 603 317
2020887385
Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN SK08 5600 0000 0018 0034 7007

(ďalej v texte ako „objednávateľ“)
Dodávateľ:
so sídlom/s miestom podnikania:
zastúpený:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Právna forma:

Eko-podnik, podnik verejnoprospešných služieb
Halašova 20, 832 90 Bratislava
JUDr. Daniel Hulín, poverený vedením podniku
Prima banka Slovensko, a.s.
SK04 5600 0000 0018 0570 7008
00491870
2020887022
SK2020887022
Príspevková organizácia napojená na rozpočet Mestskej
časti Bratislava-Nové Mesto

(ďalej v texte ako „Dodávateľ“)
(ďalej v texte spolu objednávateľ a Dodávateľ aj ako „zmluvné strany“)

ČI. II – Predmet Zmluvy
Predmetom zmluvy je záväzok Dodávateľa poskytovať Objednávateľovi strážnu službu v
rozsahu činností podľa § 3 písm. a), b),c), g) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní
služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súkromnej
bezpečnosti“), príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR
a na základe tejto zmluvy v objekte Objednávateľa – budova miestneho úradu Junácka 1,
Bratislava (ďalej len „strážna služba“) a záväzok Objednávateľa za takto poskytnutú službu
zaplatiť Dodávateľovi cenu v súlade s čl. V tejto zmluvy.

Čl. III – Záväzky Dodávateľa
1.
2.

Výkon strážnej služby v objekte Objednávateľa sa dodávateľ zaväzuje vykonávať
počnúc dňom 01.07.2022, od 5:30 hod.
Dodávateľ s a z aväz uj e posk yt ovať s trážnu službu riadne a včas, denne v
pracovných dňoch nasledovne:
a)
b)
c)
d)
e)

Pondelok – od 5:30 hod. do 19:00 hod.
Utorok – od 5:30 hod. do 18:30 hod.
Streda – od 5:30 hod. do 19:00 hod.
Štvrtok – od 5:30 hod. do 18:30 hod.
Piatok – od 5:30 hod. do 18:00 hod.

3.

V ostatných dňoch v týždni, vrátane štátnych sviatkov, dní pracovného pokoja a dní
nepretržitého odpočinku v týždni, sa dodávateľ zaväzuje zabezpečovať ochranu
objektu Objednávateľa formou monitorovania signálov z elektronického
zabezpečenia objektu Objednávateľa a formou výjazdu hliadky pri akomkoľvek
narušení tohto objektu.

4.

Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať strážnu službu prostredníctvom jedného
zamestnanca.

5.

Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať strážnu službu bez strelnej zbrane s vecnými
bezpečnostnými prostriedkami.

6.

Dodávateľ sa zaväzuje:
a) zabezpečiť fyzickú ochranu zamestnancami, ktorí sú držiteľmi platného
preukazu odbornej spôsobilosti typu „S“ v zmysle zákona o súkromnej
bezpečnosti,
b) vybaviť zamestnancov pri výkone strážnej služby uniformou s jasne označeným
názvom Dodávateľa, menom zamestnanca na viditeľnom mieste a s povolenými
vecnými bezpečnostnými prostriedkami,
c) zabezpečiť zachovanie časovo neobmedzenej mlčanlivosti o skutočnostiach
zistených pri výkone strážnej služby u zamestnancov aj po skončení tejto
zmluvy.

7.

Dodávateľ sa zaväzuje predchádzať pri poskytovaní strážnej služby vzniku škôd na
majetku Objednávateľa.

8.

Dodávateľ sa zaväzuje pri poskytovaní strážnej služby rešpektovať, a právom
chránené záujmy Objednávateľa, zamestnancov Objednávateľa a osôb, ktoré sa
oprávnene zdržujú v stráženom objekte určenom v čl. II. tejto zmluvy.

9.

Dodávateľ sa zaväzuje každú mimoriadnu udalosť, poškodenie majetku
Objednávateľa, alebo iné zistenie porušení a nedostatkov v chránenom objekte
hlásiť príslušným štátnym orgánom a Objednávateľovi.

10.

Dodávateľ sa zaväzuje pri každom ohrození bezpečnosti osôb a stráženého objektu
Objednávateľa:
a) vykonať zásah v súlade so zákonom o súkromnej bezpečnosti a inými
všeobecne záväznými právnymi predpismi,
b) odvrátiť hroziace nebezpečenstvo, resp. škodu,
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c) bez zbytočného odkladu oznámiť túto udalosť Objednávateľovi,
d) v prípade potreby privolať príslušný štátny orgán,
e) plniť úlohy na úseku BOZP a PO v zmysle všeobecne záväzných právnych

predpisov platných na území SR upravujúcich oblasť BOZP a PO a/alebo
podľa pokynov Objednávateľa.
11.

Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi na požiadanie dokumentáciu
súvisiacu s výkonom strážnej služby.

12.

V prípade, ak u Dodávateľa dôjde k pozastaveniu alebo zániku oprávnenia
prevádzkovať strážnu službu, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne písomne
informovať Objednávateľa v súlade s touto zmluvou. Tým nie je dotknutá
zodpovednosť Dodávateľa za škodu, ktorú spôsobí pri výkone povinností
vyplývajúcich mu z tejto zmluvy, v čase od pozastavenia oprávnenia podnikať
alebo v čase od zániku oprávnenia podnikať do oznámenia týchto skutočností
Objednávateľovi.
Čl. IV – Záväzky Objednávateľa

1.

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Dodávateľovi všetku nevyhnutnú súčinnosť
potrebnú na splnenie záväzkov stanovených touto zmluvou a najmä vytvoriť
zamestnancom Dodávateľa pracovné podmienky potrebné pre výkon strážnej služby
a používanie základného sociálneho zázemia (šatne a WC).

2.

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Dodávateľovi všetku potrebnú dokumentáciu
(plány, náčrty) na výkon strážnej služby v stráženom objekte v požadovanej kvalite.

3.

Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať faktúry za poskytnutie strážnej služby
vystavené Dodávateľom riadne a včas.

4.

Objednávateľ sa tiež zaväzuje upozorniť Dodávateľa na všetky okolnosti a
možnosti, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnostnú situáciu v stráženom objekte, o
ktorých vie alebo sa dozvie a v primeranom rozsahu v tomto smere s Dodávateľom
spolupracovať.

5.

Objednávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať kontrolu osôb
zabezpečujúcich výkon strážnej služby v stráženom objekte. Dodávateľ je povinný
poskytnúť mu dostatočnú súčinnosť pri výkone kontroly.

6.

Ak Objednávateľ zistí nedostatky v kvalite poskytovanej strážnej služby, je
oprávnený požiadať Dodávateľa o ich bezodkladné odstránenie. Dodávateľ sa
zaväzuje tieto nedostatky bezodkladne odstrániť.
Čl. V – Cena a platobné podmienky

1.

Výška ceny za poskytovanie strážnej služby je stanovená vo výške priamych
mzdových nákladov na zamestnanca Dodávateľa. Cena zahŕňa všetky náklady
Dodávateľa súvisiace s výkonom činnosti strážnej služby pre Objednávateľa.

2.

Pre rok 2022 je cena podľa odseku 1 vo výške 1763,00 eur mesačne. Ceny pre
nasledujúce roky sa stanovia dodatkom k Zmluve, vždy pre jeden kalendárny rok.

3.

Dodávateľ vystaví a doručí faktúru do 5. pracovného dňa nasledujúceho
kalendárneho mesiaca so splatnosťou 15 (pätnásť) dní, ktorá začína plynúť deň
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nasledujúci po dni doručenia faktúry Objednávateľovi.
4.

Objednávateľ uhradí faktúru za poskytovanie strážnej služby bezhotovostným
prevodom na účet Dodávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Faktúra sa považuje
za uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov z účtu Objednávateľa.

5.

Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. V prípade doručenia
chybnej a/alebo neúplnej faktúry alebo v prípade ak faktúra nebude obsahovať
náležitosti daňového dokladu je Objednávateľ oprávnený takúto faktúru
Dodávateľovi vrátiť na prepracovanie a lehota splatnosti faktúry prestáva plynúť.
Nová lehota splatnosti doručenej prepracovanej faktúry začína plynúť dňom
nasledujúcim po dni jej doručenia Objednávateľovi.

Čl. VI – Zodpovednosť za škody
1.

Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú nahradiť druhej strane škodu spôsobenú
porušením povinností vyplývajúcich zo Zmluvy.

2.

Dodávateľ zodpovedá za škody spôsobené na zdraví osôb nachádzajúcich sa v
stráženom objekte v plnom rozsahu iba ak sa preukáže, že škoda bola zavinená
výlučne v príčinnej súvislosti s činnosťou zamestnancov Dodávateľa pri výkone
činností v zmysle tejto zmluvy, resp. porušením povinností zo strany zamestnancov
Dodávateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy.

3.

Dodávateľ sa zaväzuje mať do účinnosti tejto zmluvy uzavretú platnú zmluvu o
poistení voči rizikám vyplývajúcim z predmetu činnosti Dodávateľa (s poistnou
sumou minimálne 50 000,- EUR), zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu
spôsobenú vlastnou prevádzkovou činnosťou inému na zdraví, usmrtením,
poškodením a zničením veci a zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu
spôsobenú poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením stráženej veci.
Čl. VII – Sankcie

1.

V prípade, ak Dodávateľ pri výkone strážnej služby poruší niektorú z povinností
vyplývajúcich mu z ustanovení Zmluvy, alebo u niektorého zo zamestnancov
Dodávateľa bude zistené požitie alkoholu alebo iných omamných látok pri výkone
strážnej služby je Dodávateľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo
výške 300,- EUR (slovom: tristo eur), a to za každé aj jednotlivé takéto porušenie.

2.

V prípade, že Dodávateľ nebude schopný ku dňu účinnosti tejto zmluvy a následne
kedykoľvek počas doby jej účinnosti plniť svoje záväzky vyplývajúce mu z tejto
zmluvy, je povinný uhradiť Objednávateľovi okrem zmluvnej pokuty aj finančný
rozdiel medzi odplatou dohodnutou v tejto zmluve a náhradným riešením, ktoré
Objednávateľ musel realizovať za účelom zabezpečenia strážnej služby a ochrany
stráženého objektu, pričom nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.

3.

Zmluvná pokuta je splatná vždy do 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa doručenia
písomného oznámenia o jej uplatnení zo strany Objednávateľa Dodávateľovi na
adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
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4.

V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry po lehote jej splatnosti je
Dodávateľ oprávnený požadovať od Objednávateľa úroky z omeškania v zákonom
stanovenej výške za každý aj začatý deň omeškania.
Čl. VIII – Doba trvania zmluvy a skončenie zmluvy

1.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od nadobudnutia jej účinnosti do 30.6.2032.

2.

Zmluva sa môže skončiť:
a) uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená;
b) písomnou dohodou zmluvných strán;
c) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez uvedenia
výpovedného dôvodu, pričom výpovedná lehota je dva (2) mesiace a začína
plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená
výpoveď druhej zmluvnej strane na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví
tejto zmluvy;
d) písomným odstúpením.

3.

Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v prípade:
a) podstatného porušenia zmluvných povinností Dodávateľom, pričom za
podstatné porušenie zmluvných povinností Dodávateľom sa považuje porušenie
akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej mu z tejto zmluvy,
b) ak Dodávateľ vstúpil do likvidácie,
c) ak sa voči Dodávateľovi začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia,
d) ak Dodávateľ stratí oprávnenie podnikať alebo bude jeho oprávnenie na
podnikanie pozastavené.
Čl. IX - Záverečné ustanovenia

1.

Kontaktnými osobami pre plnenie tejto zmluvy sú:
• za Objednávateľa – vedúci oddelenia správy majetku (Ing. Stanislav Fajer)
• za Dodávateľa – vedúci strediska Tržnica (Ing. Ondrušek)

2.

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z.
z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácii) v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením
§ 47a Občianskeho zákonníka.

3.

Táto zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len so súhlasom oboch zmluvných
strán formou očíslovaných písomných dodatkov.

4.

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu. Každá
zo zmluvných strán obdrží dva (2) rovnopisy.

5.

Zmluvné strany sa bezodkladne informujú o zmene svojej právnej subjektivity,
sídla, bankového účtu, prípadne o ďalších zmenách, ktoré sú nevyhnuté na plnenie
tejto zmluvy alebo by mali vplyv na poskytovanie súčinnosti medzi zmluvnými
stranami.
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6.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a že
túto zmluvu uzatvárajú na základe ich skutočnej, vážnej, určitej a slobodnej vôle a
že zmluva nebola uzatvorená v tiesni, pod nátlakom, ani za zvlášť nevýhodných
podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

v Bratislave, dňa 29.6.2022

v Bratislave, dňa 29.6.2022

Objednávateľ:

Dodávateľ:

_________________________
Mgr. Rudolf Kusý, v. r.
starosta

____________________________
JUDr. Daniel Hulín, v. r.
poverený vedením
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