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Príloha č. 3a súťažných podkladov  

Zmluva č. 111/UNB/2011 
O poskytovaní bezpečnostnej služby v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) a v zmysle Zák. 

473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v platnom znení, uzatvorená v zmysle § 269 Zák. 

č. 513/1991 Zb. v platnom znení medzi 

 
 

Objednávateľ:  

Obchodné meno: Univerzitná nemocnica Bratislava 

Adresa: Pažitková 4, 821 01 Bratislava 

IČO: 31 813 861 

DIČ: 202 17 00 549 

IČ DPH SK 202 17 00 549 

Štatutárny zástupca: MUDr. Jozef Sabol, riaditeľ 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: 0000007000279808/8180 

IBAN: SK58 8180 0000 0070 0027 9808 

SWIFT: SUBASKBX 

Internetová adresa: www.unb.sk  

 
(ďalej len „objednávateľ") 
 

 

 

Dodávateľ:  

 

Obchodné meno: A-Team system,  a.s. 

Sídlo: Miletičova 23, 821 09 Bratislava 

Adresa:  

IČO: 35 800 259 

IČ DPH: SK 2020257129 

Číslo licencie: PS 000683 

Štatutárny zástupca: Oliver Molnár, predseda predstavenstva 

Bankové spojenie: Tatra banka 

č. účtu:  

Reg.č. Obch. registra: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, odd: Sa, vložka 

č: 3899/B 

Kontaktná osoba: Marek Bednárik, generálny riaditeľ 

Telefón: 02/502 44 184, 0905 831 035 

Fax: 02/502 44 194 

E-mail: bednarik@a-team.sk 

Internetová adresa: www.a-team.sk 

 

(ďalej len "dodávateľ“) 
 

 

 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok nadlimitnej zákazky s názvom predmetu „Výkon 
bezpečnostných služieb“ zadávanej postupom podprahovej zákazky v súlade s § 25 ods. 2 

http://www.unb.sk/


                                                                                     
 

Strana 2 z 9 
 

písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení na základe 
uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk dňa 08.decembra 2010 na www.unb.sk . 

 
 

I. Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie strážnej služby dodávateľom a to v zmysle § 3 
Zák. č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti v platnom znení (ďalej len "služba"), a to 

najmä ochrana majetku objednávateľa, ako aj ochrana zamestnancov, hosti objednávateľa 
a tretích osôb oprávnene sa nachádzajúcich v mieste výkonu služby špecifikovanom v Čl. 
II. zmluvy ako aj ochrana ich majetku oprávnene sa nachádzajúceho v mieste výkonu 

služby špecifikovanom v Čl. II. zmluvy a to pri centrálnych a urgentných príjmoch a pri 
hlavných vchodoch a to v' súlade s touto zmluvou v rozsahu špecifikovanom v Čl. III tejto 

zmluvy, a to najmä formou fyzickej ochrany ako aj zásahu. 

2. Predmetom tejto zmluvy je aj poskytovanie služby pripojením na stredisko registrovania 
poplachov a spracovanie poplachového signálu z objektu chráneného elektronickou 

zabezpečovacou signalizáciou (EZS) objednávateľa na stredisku registrovania poplachov 
(SRP) dodávateľa prostredníctvom pultu centrálnej ochrany a vyslanie zásahovej 

motorizovanej hliadky, ktorá vykoná okamžité preverenie signálu a opatrenia podľa § 56 
ods. 5 Zák. Č. 473/2005 Z. z.. Chráneným objektom je prevádzkareň objednávateľa 
nebytový priestor nachádzajúci sa vo Veľkých Levároch - Kaštieľ, zapísaný na LV č.232, 

vedený správou katastra Malacky, okres Malacky, obec Veľké Leváre, katastrálne územie 
Veľké Leváre. 

3. Dodávateľ prehlasuje, že je držiteľom licencie oprávňujúcej poskytovať službu, ktorá je 
predmetom plnenia na základe tejto zmluvy, a že má uzatvorené poistenie zodpovednosti 
za škodu spôsobenú pri výkone strážnej služby s výškou poistného krytia min. 530.000 

EUR. Dodávateľ zároveň prehlasuje, že spĺňa všetky podmienky ustanovené zákonom č. 
473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti v platnom znení ako aj ostaných platných 

právnych predpisov SR. V prípade akéhokoľvek nesúladu dodávateľa s podmienkami 
ustanovenými v zákone č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti ako aj ostatných 
právnych predpisov SR, ktorý by mohlo mať vplyv najmä na plnenie vyplývajúce z tejto 

zmluvy, je dodávateľ povinný to bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi. 

4. Dodávateľ sa zaväzuje dokonale ovládať práva a povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú z 

tejto zmluvy a jej príloh a výkon služby bude poskytovať v súlade so zák. č. 473/2005 Z.z. 
o súkromnej bezpečnosti v platnom znení, príslušnými normami, smernicami 
objednávateľa a právnymi predpismi platnými v SR a touto zmluvou. 

II. Miesto výkonu 

Miestom výkonu strážnej služby sú nehnuteľnosti: 

1. Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava, 

2. Nemocnica akad. L. Dérera, Limbová 5, 833 05 Bratislava 37, 

3. Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava 5, 

4. Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava, 

http://www.unb.sk/
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5. Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice, Krajinská 91, 825 56 
Bratislava 

6. Rázsochy – mostná súprava 

7. Veľké Leváre 

III. Rozsah výkonu strážnej služby 

1. Rozsah výkonu strážnej služby: 
 

Objekt č. 1 Nemocnica Ružinov 

Denná služba 1 bezpečnostný pracovník (BP) 1 x 12 hod. x 7 dní  84 hod./týždeň 
Nočná služba 2 BP 2x 12 hod. x 7  168 hod./týždeň 

Spolu hod./týždeň 252 hod./týždeň 
 

Strážna služba v objekte nemocnice a  polikliniky + parkovanie 
Počet kontrolných miest: 7 (sedem) 
 

Objekt č. 2  Nemocnica akad. L. Dérera 

Denná služba 1 bezpečnostný pracovník (BP) 1 x 12 hod. x 7 dní  84 hod./týždeň 

Nočná služba 2 BP 2x 12 hod. x 7  168 hod./týždeň 
Spolu hod./týždeň 252 hod./týždeň 
 

Strážna služba v objekte nemocnice a polikliniky  
Počet kontrolných miest:  7 (sedem) 

 
Objekt č. 3  Nemocnica sv. Cyrila a Metoda 

Denná služba 1 bezpečnostný pracovník (BP) 1 x 12 hod. x 7 dní  84 hod./týždeň 

Nočná služba 2 BP 2x 12 hod. x 7  168 hod./týždeň 
Spolu hod./týždeň 252 hod./týždeň  

 
Strážna služba v objekte nemocnice a polikliniky  
Počet kontrolných miest:  7 (sedem) 

 
Objekt č. 4  Nemocnica Staré Mesto 

Nočná služba 2 BP 2x 12 hod. x 7  168 hod./týždeň 
Spolu hod./týždeň 168 hod./týždeň  
 

Strážna služba v objekte nemocnice  
Počet kontrolných miest:  5 (päť) 

 
Objekt č. 5  ŠGN Podunajské Biskupice  

Denná služba 1 bezpečnostný pracovník (BP) 1 x 12 hod. x 2 dni 

(sobota, nedeľa) 24 hod./týždeň 
Spolu hod./týždeň 24  hod./týždeň 

 
Strážna služba v objekte nemocnice   
Počet kontrolných miest: 5 (päť) 
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Objekt č. 6  Rázsochy – mostná súprava 

Dvojčlenná mobilná fyzická hliadka 
Denne 4 výjazdy podľa harmonogramu 4 x 7 dní 28 výjazdov 
(Po – Ne od 6,00 do 6,00 hod.) 

 
 

Objekt č. 7   Veľké Leváre  

Denná služba so psom, 1 BP 1 x 12 hod. x 7 dní 84 hod./týždeň 
Nočná služba so psom,  2 BP  2x 12 hod. x 7  168 hod./týždeň 

Spolu: 252 hod./týždeň 
 

Počet kontrolných miest: 5 (päť) 
Denná služba: Po – Ne od 06,00 do 18,00 hod. 
Nočná služba: Po – Ne od 18,00 do 06,00 hod. 

2. Dodávateľ v prípade potreby posilni počet zamestnancov vykonávajúcich zásah proti 
osobám, ktoré svojím konaním ohrozujú seba, personál nemocnice, či osoby oprávnené 

zdržovať sa v priestoroch objednávateľa alebo ich majetok, ako aj majetok objednávateľa 
formou príjazdu zásahového vozidla s odborne vyškolenou a ozbrojenou dvojčlennou 
hliadkou. Túto posilu sú oprávnení privolať zamestnanci dodávateľa vykonávajúci strážnu 

službu v objektoch objednávateľa. 

3. V prípade mimoriadnych udalostí dodávateľ zabezpečí posilnenie služby najmenej piatimi 

bezpečnostnými pracovníkmi do dvoch hodín od oznámenia požiadavky. 

4. Dodávateľ zabezpečí na základe požiadavky objednávateľa ochranu osoby a majetku pri 
preprave (ďalej len služba) dvojčlennou ozbrojenou motorizovanou hliadkou. Požiadavku 

musí objednávateľ oznámiť dodávateľovi najneskôr 24 hod. pred požadovaným 
poskytnutím služby a to buď písomnou formou, na adresu dodávateľa alebo elektronicky. 

Dôležitý je termín doručenia požiadavky dodávateľovi. 

Kontaktná osoba za dodávateľa: p. Ľudovít Kósa, security manager, 0903 288 892 

Kontaktná osoba za objednávateľa:........................................................................................ 

IV. Termín plnenia 

1. Termíny plnenia a rozsah výkonu služby pre jednotlivé miesta výkonu strážnej služby sú 

špecifikované v Čl. III tejto zmluvy. 

V. Platobné podmienky 

1. Objednávateľ uhradí za výkon služby špecifikovaný v Čl. I tejto zmluvy dodávateľovi za 

každú odpracovanú hodinu zamestnancami dodávateľa v určených pracovných zmenách 
cenu za výkon bezpečnostnej služby uvedenú v prílohe č. 1: Stanovenie celkovej zmluvnej 

ceny, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, a to na základe faktúry vystavenej 
dodávateľom služby v posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca, v lehote splatnosti 
150 dni od jej doručenia objednávateľovi. 

2. Úhradu vystavenej faktúry môže objednávateľ odmietnuť v prípade zistenia nezrovnalosti 
vo vykazovaní a v kvalite služby. 
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3. V prípade nedodržania termínu splatnosti dodávateľ môže účtovať úrok z omeškania vo 
výške 0,01 % za každý deň omeškania. Dňom úhrady sa rozumie deň, v ktorý bola 

príslušná úhrada pripísaná na účet dodávateľa. 

4. Ceny za činnosti súvisiace s plnením predmetu zákazky neuvedené v Prílohe č. 1, budú 
vopred odsúhlasené oboma zmluvnými stranami a písomne potvrdené dodatkom k tejto 

zmluve. 

VI. Povinnosti dodávateľa 

1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať monitoring zásahovými vozidlami v priestoroch 
objednávateľa min. dva krát v priebehu 24 hod. táto služba je zahrnutá už v cene za výkon 
strážnej služby. 

2. Dodávateľ zabezpečí a na vlastné náklady nainštaluje obchôdzkový systém v objektoch 
(ČI. II tejto zmluvy), ktoré určí objednávateľ. 

3. Pri podpise zmluvy dodávateľ' poskytne zoznam zamestnancov, ktorí budú vykonávať 
strážnu službu v mieste výkonu služby s kontaktom na nich (číslo mobilného tel., e-mail) 

4. Dodávateľ bude objednávateľovi predkladať mesačný rozpis služieb na jednotlivé miesta 

výkonu služby s menným zoznamom zamestnancov. 

5. Pri podpise zmluvy dodávateľ predloží čestné vyhlásenie spoločnosti o bezúhonnosti 

zamestnancov, ktorí budú vykonávať strážnu službu pre objednávateľa a ich výpis z 
registra trestov. 

6. Zamestnanci dodávateľa spolupôsobia pri zásahu požiarneho zboru, polície alebo 

záchrannej služby tak, aby ich zásah bol vykonaný efektívne, rýchle a bez zbytočného 
rozruchu, či paniky podľa ich pokynov. 

7. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať službu výlučne osobami v pracovnoprávnom vzťahu s 
objednávateľom. 

8. Dodávateľ sa zaväzuje, že o povinnostiach vo vzťahu k objednávateľovi poučí svojich 

zamestnancov. 

9. Služba musí byť vykonávaná v súlade s vnútroorganizačnými predpismi objednávateľa. 

10. Dodávateľ sa zaväzuje, že jeho zamestnanci budú bezodkladne informovať poverených 
zamestnancov objednávateľa o nimi zistených pokusoch narušenia objektu, pokusoch o 
krádež a pod. 

11. Dodávateľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie podmienok bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a ním poverených osôb, 

pričom objednávateľ' nezodpovedá za škody na zdraví a majetku zamestnancov 
dodávateľa. 

12. Pri poskytovaní služieb vystupuje dodávateľ' ako samostatný právny subjekt voči 

kontrolným orgánom a zodpovedá za dodržiavanie predpisov súvisiacich s jeho 
činnosťou. 

13. Dodávateľ je povinný oznamovať bezodkladne objednávateľovi akúkoľvek zmenu 
týkajúcu sa dodávateľa, ktorá má alebo by mohla mať vplyv najmä na riadnu a 
bezproblémovú identifikáciu dodávateľa ako aj na riadne a včasné plnenie na základe tejto 

zmluvy. 
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14. Prevádzkuje stredisko registrovania poplachov (SRP) nepretržite 24 hodín denne. 

15. Spracuje poplachový signál z chráneného objektu na pulte centrálnej ochrany, 

bezodkladne vyšle zásahovú motorizovanú hliadku, ktorá vykoná okamžité preverenie 
signálu a opatrenia podľa § 56 ods. 5 Zák. č. 473/2005 Z. z. 

16. Vykoná posúdenie vybudovanej EZS v chránenom objekte objednávateľa z hľadiska 

vhodnosti jej prepojenia na pult centrálnej ochrany. V prípade, že EZS nezodpovedá 
podmienkam pripojenia na SRP, úpravu stávajúcej EZS vykoná montážna firma EZS po 

dohode s objednávateľom. 

17. Vykoná prepojenie EZS z chráneného objektu objednávateľa na SRP a jeho odpojenie 
(demontáž) po zániku zmluvy prostredníctvom montážnej firmy EZS. 

18. Vykoná skúšobnú prevádzku zabezpečeného objektu na SRP v trvaní päť kalendárnych 
dní. 

19. Poučí objednávateľa o obsluhe vysielacieho zariadenia pripojeného na SRP, spôsobe 
komunikácie s obsluhou SRP 

20. Poskytne objednávateľovi na žiadosť informáciu o čase prijatia signálu o narušení 

chráneného objektu, ako aj čase vyslania zásahovej motorizovanej hliadky pri narušení 
chráneného objektu. O vykonanom zásahu spíše dodávateľ záznam o čase vyslania 

zásahovej motorizovanej hliadky pri narušení chráneného objektu, o čase vykonania 
zásahu, o skutkovom stave zistenom pri zásahu, prípadne zadržaných páchateľoch 
a vonkajších škodách spôsobených na chránenom objekte. Objednávateľ potvrdí 

správnosť záznamu podpisom svojho štatutárneho zástupcu, resp. zodpovednej osoby. 

21. Dodávateľ sa zaväzuje chrániť pred únikom všetky informácie, ktoré sa o chránenom 

objekte dozvedel. 

22. Dodávateľ zodpovedá výlučne za prenos, spracovanie poplachového signálu a vyslanie 
zásahovej motorizovanej hliadky, ktorá vykoná preverenie signálu na chránenom objekte. 

Zodpovednosť za škodu spôsobenú z tohto titulu sa riadi príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka v platnom znení. 

23. Dodávateľ nezodpovedá za akékoľvek závady zapríčinené poruchami jednotnej 
telekomunikačnej siete. 

24. Dodávateľ zabezpečí na náklady objednávateľa prostredníctvom montážnej firmy 

pravidelné funkčné skúšky PSN (poplachového systému na nahlásenie narušenia) v 
zmysle STN 33 45 90 a servis EZS. 

25. V prípade zistenia poruchy na EZS, alebo po upozornení obsluhy na poruchu zo SRP, 
dodávateľ bezodkladne informuje objednávateľa a po dohode s objednávateľom zabezpečí 
odstránenie poruchy mont. firmou EZS. 

VII. Povinnosti objednávateľa 

1. Objednávateľ vypracuje inštrukcie pre výkon služby, kde bude špecifikovaný výkon 

služby pre dodávateľa. Inštrukcie sú uvedené v Čl. III a Čl. VI tejto zmluvy 

2. V zmysle § 5 písm. f) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a § 15 vyhlášky 
MV SR Č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii sa zmluvné strany dohodli na zriadení 
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jednej ohlasovni požiarov v objekte, ktorá bude na strážnici, pričom potrebnú 
dokumentáciu zabezpečí objednávateľ. 

3. V zmysle § 13 ods. 2) Zákona č. 314/2001 Z. z. o ohrane pred požiarmi a § l 7 vyhlášky 
MV SR Č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii sa zmluvné strany dohodli na zriadení 
jednej protipožiarnej hliadky právnickej osoby, ktorú menuje, odbornú prípravu a 

overenie vedomostí zabezpečuje objednávateľ, 

4. V zmysle § II Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii sa zmluvné strany 

dohodli na zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase aj pracovníkmi 
dodávateľa. Písomné pokyny, školenie a overenie vedomosti zamestnancov dodávateľa v 
zmysle § 21 ods. 2 a § 22 ods. 3) citovanej vyhlášky zabezpečuje objednávateľ, pričom 

dodávateľ' objednávateľa bezodkladne písomne informuje o výmene zamestnancov tak, 
aby bol objednávateľ schopný si splniť povinnosť vyplývajúcu mu z tohto odseku zmluvy. 

5. Objednávateľ zabezpečí nevyhnutný prístup pre zamestnancov dodávateľa do 
predmetných priestorov. 

6. Objednávateľ sa zaväzuje dodávateľovi bezplatne poskytnúť svoje priestory a zariadenia, 

internú telefónnu prípojku, ktoré svojim účelom poslúžia výkonu služby, a to najneskôr ku 
dňu začatia výkonu služby dodávateľom. 

7. Objednávateľ v zmysle § 56 ods. 3 Zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti 
deklaruje oprávnenosť užívať nehnuteľný majetok špecifikovaný v článku II tejto Zmluvy 
výpismi z listu vlastníctva. 

8. Poskytne potrebné informácie týkajúce sa chráneného objektu. 

9. Priebežne informuje dodávateľa o zmenách týkajúcich sa ochrany objektu a o zmenách 

osôb poverených obsluhou EZS. 

10. Obsluhuje a udržiava zabezpečovací systém (EZS) v chránenom objekte tak, aby 
vyhovoval technickým podmienkam zabezpečovacej signalizácie, platným normám STN a 

nevyhlasoval falošné poplachy o narušení objektu, zabezpečí miestnosť v ktorej je 
umiestnené komunikačné zariadenie tak, aby nepovolaná osoba nepoškodila alebo 

znefunkčnila komunikačné zariadenie. 

11. V prípade svojej neprítomnosti písomne poverí zodpovednú osobu, ktorá preberá všetky 
povinnosti objednávateľa voči dodávateľovi a informuje o tom dodávateľa. 

12. V prípade zistenia narušenia objektu okamžite informuje operačné stredisko, 
nemanipuluje s EZS. 

13. Po obdržaní informácie zo strediska SRP o narušení objektu je povinný v čo najkratšom 
čase sa dostaviť na miesto narušenia k chránenému objektu. 

14. V prípade vypovedania zmluvy, resp. odstúpenia od zmluvy niektorou stranou, patrí 

dodávateľovi odmena len za čas do skončenia zmluvného vzťahu. V prípade, ak bola 
dohodnutá suma vyplatená vopred, je dodávateľ povinný jej časť za čas po skončení 

zmluvy vrátiť. objednávateľovi. 

15. Uhradí dodávateľovi náklady vo výške 10 EUR bez DPH vynaložené na výjazd k 
chránenému objektu, aj v prípadoch ak bol spôsobený nesprávnou obsluhou EZS zo strany 

objednávateľa alebo zlým technickým stavom EZS, alebo neoprávneným zásahom v 
prípade vstupu nepovolanej osoby. 
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16. Je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach súvisiacich s elektronickým 
zabezpečením objektu. 

17. Pri každom osobnom alebo telefonickom kontakte s operačným strediskom alebo 
motorizovanou hliadkou, sa objednávateľ predstaví menom a "HESLOM" objektu, ktoré 
bolo chránenému objektu pridelené pri jeho napojení na SRP. 

18. Umožní dodávateľovi umiestniť na viditeľnom mieste výstražnú nálepku o monitorovaní 
objektu. 

VIII. Kontrola výkonu strážnej služby 

1. Kontrolu vykonávania služby sú oprávnení vykonávať: 

- za dodávateľa: štatutárny orgán prevádzkovateľa dodávateľa 

- kontrolný orgán prevádzkovateľa dodávateľa na základe písomného poverenia  

- za objednávateľa: ................................................................................................. 

IX. Rozhodcovská doložka 

1. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy a v súvislosti s ňou vrátane sporov a jej 
platnosť, výklad alebo zrušenie, budú na základe žaloby niektorej zo zmluvných strán 

riešené príslušným súdom Slovenskej republiky. 

X. Platnosť a trvanie zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 12 mesiacov od podpisu zmluvy 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.  

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch 

zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňa 01.04.2011. Zmluvne strany berú na vedomie 
že zmluva podlieha zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv. 

3. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou je možné, pred uplynutím doby na ktorú bol 
dohodnutý, ukončiť: 

a)  písomnou dohodou zmluvných strán, 

b) písomnou výpoveďou bez uvedenia dôvodu. Vypovedať zmluvu je oprávnená 
ktorákoľvek zmluvná strana s 3-mesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota 

začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení 
písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

c) odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v zákone alebo tejto zmluve. Odstúpenie 

je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej 
zmluvnej strane. V prípade pochybností sa má za to, že oznámenie o odstúpení bolo 

doručené na tretí deň odo dňa jeho zaslania poštou doporučene na adresu sídla druhej 
zmluvnej strany, pričom deň odoslania sa do tejto lehoty nepočíta. 

XI. Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany prehlasujú, že akékoľvek pohľadávky, ktoré im vzniknú v súvislosti s 
plnením tejto zmluvy nepostúpia bez súhlasu druhej zmluvnej strany tretej osobe. 
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2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve sú prípustné 
výlučne v písomnej forme. 

3. Podklady a informácie, ktoré si zmluvné strany pri výkone služby navzájom poskytujú 
alebo o ktorých sa zmluvné strany navzájom dozvedia, sú považované za predmet 
obchodného tajomstva, pričom obidve zmluvné strany sú povinné ich chrániť pred 

zneužitím. 

4. V prípade, že dodávateľ stratí v priebehu plnenia tejto zmluvy schopnosť plniť zmluvný 

záväzok, objednávateľ' si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu na dokončenie plnenia 
predmetu zmluvy s poskytovateľom služby, ktorý má k dispozícii voľné kapacity 
a ponúkne vyhovujúce podmienky na dokončenie predmetu zmluvy. 

5. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že zmluva bola uzavretá slobodne a vážne, nie za 
nápadne nevýhodných podmienok ani v tiesni, zmluvu si riadne precitali, porozumeli jej a 

na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. 

6. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží 
dodávateľ a dve vyhotovenia objednávateľ. 

7. Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe dohody oboch zmluvných strán a to 
vo forme písomného dodatku. 

8. Prílohami tejto zmluvy sú: 
Príloha č. 1 – Stanovenie celkovej zmluvnej ceny 
Príloha č. 2 – Kópia doklad o oprávnení poskytovať službu 

Príloha č. 3 - Fotografia služobnej rovnošaty bezpečnostného pracovníka 
Príloha č. 4 - Kópia platnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri 

výkone povolania, alebo poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa 
 
 

 V Bratislave dňa ............... V Bratislave  dňa ......................... 
 

 Za objednávateľa: Za dodávateľa: 
 
 

 
 

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

 MUDr. Jozef Sabol Oliver Molnár 
 riaditeľ predseda predstavenstva 

                                                                                                  A-Team system, a.s. 


