ZMLUVA O POSKYTOVANÍ STRÁŽNEJ SLUŽBY
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov
medzi

Environmentálny fond
so sídlom:
IČO:
DIČ:
v mene spoločnosti koná:
bankové spojenie:
číslo účtu v tvare IBAN:
SWIFT:

Martinská 49, 821 05 Bratislava
30 796 491
2021925774
PhDr. Branislav Valovič, riaditeľ
Štátna pokladnica
SK13 8180 0000 0070 0019 8071
SPSRSKBA

(ďalej len „objednávateľ")

a

FIDELITAS Hlohovec, s.r.o.,
so sídlom
Hraničná 18, 821 05 Bratislava
v mene spoločnosti koná:
František Csáji, konateľ
IČO:
31 424 813
IČ DPH:
SK2020387985
bankové spojenie:
Tatra Banka, a.s.
číslo účtu v tvare IBAN:
SK97 1100 0000 0026 2986 2176
SWIFT:
TATRSKBX
licencia strážnej služby číslo:
PS 000 492
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro,
vložka č. 31021/B
(ďalej len „poskytovateľ")

ČLÁNOK I.
PREDMET ZMLUVY

1.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa vykonávať pre objednávateľa strážnu
službu v rozsahu podľa zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti
súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej
bezpečnosti - ďalej len ako „zákon“) a podľa podmienok dohodnutých touto zmluvou
a smernicou pre výkon strážnej služby. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť
poskytovateľovi za poskytovanie strážnej služby dohodnutú odmenu.
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2.

Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať strážnu službu podľa § 3 písm. b) zákona (ochrana
majetku na inom než verejne prístupnom mieste), za účelom ochrany majetku
objednávateľa v objekte – budove užívanej objednávateľom - Environmentálnym fondom
na Martinskej ul. č. 49, 821 05 Bratislava.

3.

Smernicu pre výkon strážnej služby je povinný vypracovať poskytovateľ bezodkladne po
uzatvorení tejto zmluvy. Smernica bude obsahovať najmä podrobnú úpravu konkrétnych
povinností poskytovateľa pri vykonávaní strážnej služby.

4.

Zmluvné strany sa dohodli, že iné bezpečnostné služby podľa zákona, ktoré nie sú
výslovne dohodnuté v ustanovení tohto článku zmluvy, bude poskytovateľ poskytovať
objednávateľovi v rozsahu, čase a spôsobom podľa písomnej dohody zmluvných strán
vyplývajúcej z ich vzájomného rokovania.

ČLÁNOK II.
PODMIENKY POSKYTOVANIA STRÁŽNEJ SLUŽBY

1.

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať strážnu službu s odbornou starostlivosťou, riadne
a včas tak, aby bola zabezpečená ochrana majetku objednávateľa v chránenom objekte.

2.

Poskytovateľ je povinný poskytovať strážnu službu prostredníctvom svojich
zamestnancov, ktorí musia byť riadne vyškolení a musia spĺňať všetky požiadavky
stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä podmienky v zmysle
ustanovenia § 44 zákona, a to bezúhonnosť, spoľahlivosť a ďalšie podmienky stanovené
týmto zákonom. V prípade pochybnosti objednávateľa, po písomnom vyzvaní, je
poskytovateľ povinný preukázať splnenie vyššie uvedených podmienok objednávateľovi.

3.

Na základe dohody zmluvných strán bude presný počet bezpečnostných pracovníkov,
dĺžka, počet, rozvrhnutie jednotlivých pracovných zmien a podrobný rozpis povinností
bezpečnostných pracovníkov špecifikovaný v smernici pre výkon strážnej služby daného
objektu.

4.

Osoba poverená výkonom ochrany (bezpečnostný pracovník) môže konať len v zmysle
zákona, najmä ustanovenia § 50 zákona. Iné úkony vyžadujúce súčinnosť tretích osôb
môže vykonať len s ich súhlasom. V prípade zásahu je bezpečnostný pracovník povinný
poskytnúť zranenej osobe nevyhnutnú pomoc, privolať lekára a okamžite informovať
svojho nadriadeného zamestnanca a zodpovednú osobu objednávateľa. Po prípadnom
zásahu je bezpečnostný pracovník povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by
mohlo sťažiť prípadné vyšetrovanie orgánmi činnými v trestnom konaní. S uvedenými
orgánmi pri objasňovaní prípadného zásahu je povinný úzko spolupracovať.

5.

Zmluvné strany sú povinné poskytovať si pri plnení tejto zmluvy všetku potrebnú
a rozumne požadovanú súčinnosť. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať
vykonávanie strážnej služby.

6.

Všetky odporúčania poskytovateľa alebo bezprostredné odporúčania osoby poverenej
výkonom ochrany, ktoré sa týkajú výkonu strážnej služby, a to v akejkoľvek forme, majú
pre objednávateľa záväzný charakter. V prípade ich nerešpektovania je poskytovateľ
zbavený zodpovednosti za prípadný neželaný zásah do záujmov chránenej osoby
a následne za spôsobenú škodu na majetku objednávateľa.
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ČLÁNOK III.
MIESTO A ČAS PLNENIA

1.

Miestom výkonu strážnej služby je objekt užívaný objednávateľom Environmentálnym
fondom na Martinskej ul. č. 49, 821 05 Bratislava. Strážna služba bude vykonávaná
bezpečnostnými pracovníkmi poskytovateľa nepretržite, teda 24 hodín denne, a to podľa
podmienok stanovených v smernici.

ČLÁNOK IV.
ODMENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1.

Zmluvné strany sa dohodli na odmene vo výške 5,90 EUR bez DPH za jednu hodinu
výkonu strážnej služby jedným bezpečnostným pracovníkom poskytovateľa. K odmene
bude účtovaná DPH podľa platných právnych predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, že
odmena za poskytnutie strážnej služby je splatná po uplynutí príslušného kalendárneho
mesiaca.

2.

Poskytovateľ bude objednávateľovi účtovať služby mesačne, a to formou daňového
dokladu – faktúry, ktorá bude vystavená bezodkladne po uplynutí príslušného
kalendárneho mesiaca a následne doručená objednávateľovi. Faktúra je splatná do 30 dní
odo dňa jej vystavenia.

3.

Objednávateľ má právo vrátiť poskytovateľovi na opravu alebo doplnenie faktúru, ktorá
nemá všetky formálne náležitosti daňového dokladu, resp. je vystavená nesprávne,
pričom sa zastaví plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť od
doručenia riadne opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi.

4.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa objednávateľ dostane do omeškania so
zaplatením odmeny za poskytovanie strážnej služby, je poskytovateľ oprávnený
požadovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň
omeškania a objednávateľ je povinný tento úrok z omeškania zaplatiť.

ČLÁNOK V.
POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

1.

Poskytovateľ je povinný viesť vedenie výkazov služieb bezpečnostnej ochrany
s presnými záznamami o prípadných uskutočnených zásahoch.

2.

Poskytovateľ je povinný bezodkladne poskytovať objednávateľovi všetky poznatky
z výkonu strážnej služby týkajúce sa ochrany jeho majetku.

3.

Poskytovateľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o nedostatkoch
stráženého objektu s cieľom zlepšenia výkonu strážnej služby.

4.

Poskytovateľ je povinný informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo
sťažuje výkon strážnej služby.
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5.

Poskytovateľ je povinný upozorniť objednávateľa na zrejmú nevhodnosť jeho pokynov,
ktoré by mohli mať za následok vznik škody na majetku objednávateľa.

6.

Poskytovateľ je povinný vybaviť všetkých bezpečnostných pracovníkov poverených
ochranou identifikačným preukazom ako aj preukazom odbornej spôsobilosti, ktorými sa
budú preukazovať zodpovedným zástupcom objednávateľa a príslušným štátnym
orgánom.

ČLÁNOK VI.
POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

1.

Objednávateľ je povinný určiť zodpovedných zamestnancov pre oblasť strážnej služby
a komunikáciu s poskytovateľom. Objednávateľ zároveň oznámi poskytovateľovi mená
a telefónne čísla zodpovedných zamestnancov objednávateľa pre prípad vzniku
mimoriadnej udalosti.

2.

Objednávateľ je povinný zabezpečiť vhodné podmienky a priestory na výkon strážnej
služby, ako aj bezplatne poskytnúť v chránenom objekte priestor pre uloženie osobných
vecí, vecných bezpečnostných prostriedkov a bezplatné používanie sociálneho zariadenia
bezpečnostnými pracovníkmi.

3.

Objednávateľ je povinný písomne oznámiť poskytovateľovi každú zmenu požiadaviek na
rozsah alebo spôsob výkonu strážnej služby.

4.

Objednávateľ je povinný spolupracovať s poskytovateľom pri výkone strážnej služby,
najmä riešiť tie návrhy na zlepšenie ochrany, ktoré nemôžu byť zabezpečené vlastnými
prostriedkami poskytovateľa a poskytovať vyžiadanú súčinnosť pri realizácii ochrany
majetku a jej skvalitňovaní.

5.

Objednávateľ je povinný oboznámiť poskytovateľa s jednotlivými priestormi a odovzdať
mu do užívania všetky priestory a zariadenia, ktoré sú ku dňu podpísania tejto zmluvy
určené na ochranu majetku objednávateľa.

6.

Objednávateľ je povinný zabezpečiť riadne uzamknutie všetkých priestorov chráneného
objektu (ako napr. kancelárie, sklady, garáže, okná), ako aj uloženie a uzamknutie
všetkých cenností v nato určených zariadeniach a priestoroch.

7.

Objednávateľ sa zaväzuje, že vyvinie všetku súčinnosť za účelom
nedostatkov zistených pri vykonávaní strážnej služby, najmä ihneď odstráni
ktoré vytvárajú predpoklady pre narušenie chráneného objektu (ako napr.
oplotenia, nefunkčnosť osvetlenia, nefunkčnosť zamykacích mechanizmov
a okien, nefunkčné zabezpečovacie zariadenia a pod.)

8.

Objednávateľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by bolo v rozpore
s právom chránených záujmov tretích osôb a poskytovateľa. Akékoľvek konanie
objednávateľa, ktoré by bolo v rozpore s odporúčaniami poskytovateľa je podstatným
porušením tohto zmluvného vzťahu.

odstránenia
nedostatky,
poškodenie
brán, dverí
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9.

Objednávateľ týmto čestne vyhlasuje, že chránený objekt je v jeho
vlastníctve, resp. objednávateľ je oprávnený tento objekt užívať na základe
iného právneho titulu. Uvedené vyhlásenie je vykonané za účelom dodržania
povinnosti vyplývajúcej pre poskytovateľa z ustanovenia § 56 ods. 3 zákona,
a v tejto súvislosti sa objednávateľ zaväzuje bezodkladne predložiť poskytovateľovi
listinu preukazujúcu uvedenú skutočnosť (najmä LV alebo nájomnú zmluvu)

ČLÁNOK VII.
TRVANIE ZMLUVY

1.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú s plnením poskytovania strážnej služby odo dňa
účinnosti zmluvy
a) do 30. 09. 2015
b) do dňa, kedy bude uzatvorená zmluva s rovnakým predmetom plnenia s uchádzačom
vybraným na základe výsledkov verejného obstarávania zadávania podlimitnej zákazky
c) do vyčerpania finančného limitu maximálne 19.990,- EUR bez DPH
a to podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

2.

Právny vzťah založený touto zmluvou je možné ukončiť na základe dohody zmluvných
strán o zrušení tejto zmluvy alebo výpoveďou. Túto zmluvu je oprávnená vypovedať
ktorákoľvek zmluvná strana písomnou výpoveďou s trojmesačnou výpovednou lehotou,
a to bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota začína plynúť prvý kalendárny deň mesiaca
nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. Zmluva sa zrušuje
uplynutím výpovednej lehoty.

3.

Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak je objednávateľ v omeškaní so zaplatením
ceny za poskytovanie strážnej služby za príslušný mesiac viac ako 30 dní, teda je
v omeškaní s úhradou faktúry.

ČLÁNOK VIII.
POVINNOSŤ MLČANLIVOSTI

1.

Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že zachová mlčanlivosť a dôvernosť o
akýchkoľvek materiáloch a informáciách, ktoré jej poskytne alebo inak sprístupní druhá
zmluvná strana, alebo o ktorých sa dozvie v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy
(ďalej ako „dôverné informácie“). Zmluvné strany nebudú zverejňovať, ani neposkytnú
žiadne dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej
strany. Zmluvné strany týmto zároveň výslovne označuje informácie sprístupnené
v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy ako dôverné informácie podľa ustanovenia
§271 Obchodného zákonníka.

2.

Dôverné informácie zahŕňajú materiály, informácie o klientoch a iných osobách, vrátane
informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti, služieb, metód a postupov či už v
písomnej, ústnej alebo inej forme ako aj informácie predstavujúce obchodné tajomstvo.
Obchodné tajomstvo tvoria všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej
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povahy súvisiace s podnikom, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu
alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné,
majú byť podľa vôle jednej zo zmluvných strán utajené a jedna zo zmluvných strán
zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje.
3.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie použijú iba v súvislosti s plnením
predmetu tejto zmluvy a na dosiahnutie jej účelu a nebudú používať dôverné informácie
spôsobom, ktorý by priamo alebo nepriamo poškodzoval druhú zmluvnú stranu.

4.

Zmluvné strany obmedzia zverenie dôverných informácií iba tým osobám, ktoré sú
určené na plnenie predmetu tejto zmluvy, vrátane odborných konzultantov, ktorí majú
uloženú povinnosť mlčanlivosti, ako napr. advokáti, audítori, ekonomickí a účtovní
poradcovia.

ČLÁNOK IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.

Zmluvné strany si ako rozhodné právo pre úpravu vzťahov založených touto zmluvou
určili právny poriadok Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku kolíznym normám.
Vzťahy touto zmluvou priamo neupravené, vrátane vzťahov súvisiacich s jej uzavretím a
platnosťou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a ustanoveniami zákona. Slovenským právnym poriadkom sa
spravujú aj všetky zmeny a následky porušenia tejto zmluvy. Všetky spory vyplývajúce
z tejto zmluvy, vrátane sporov týkajúcich sa jej uzavretia a platnosti, patria do právomoci
súdov Slovenskej republiky.

2.

Ak niektoré ustanovenia zmluvy stratia platnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných
ustanovení, ak to neodporuje účelu tejto zmluvy. Miesto neplatných ustanovení a na
vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá sa pokiaľ je to možné, čo najviac približuje
zmyslu a účelu tejto zmluvy.

3.

Obsah zmluvy je možné meniť formou písomných dodatkov podpísaných obidvomi
zmluvnými stranami.

4.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
podľa § 47 a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

5.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky sporné otázky budú riešené vzájomnou dohodou
zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde, bude takýto spor predložený na
rozhodnutie miestne a vecne príslušnému súdu v SR.

6.

Akákoľvek otázky a vysvetlenia súvisiace s touto zmluvou budú riešené ústne,
telefonicky, elektronickou formou (e–mail), s výnimkou prípadov, kde sa na spôsobe
korešpondencie a dorozumievania zmluvné strany dohodli inak alebo je upravený
právnymi predpismi. Písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresu sídla zmluvnej
strany uvedenú na prvej strane tejto zmluvy alebo na korešpondenčnú adresu oznámenú
zmluvnou stranou. Zmenu adresy sídla alebo korešpondenčnú adresu je zmluvná strana,
ktorej sa zmena týka, povinná bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane. Písomnosť
sa považuje za doručenú uplynutím 3 dní po jej uložení na príslušnej pošte. Ak pripadne
posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom tejto lehoty
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najbližší nasledujúci pracovný deň. Ak adresát odmietne prijať doručovanú písomnosť,
považuje sa písomnosť za doručenú dňom, kedy bolo jej prijatie odmietnuté.
7.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku. Každá zmluvná
strana obdrží jedno vyhotovenie zmluvy.

8.

Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, zmluvu si riadne prečítali,
s jej obsahom sa zoznámili a súhlasia s tým, že zmluva bola uzavretá podľa ich pravej a
slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite a vážne, čo svojim podpisom potvrdzujú.

V Bratislave, dňa ...................2015

V Bratislave, dňa ...................2015

Za objednávateľa:

Za poskytovateľa:

___________________________
PhDr. Branislav Valovič
riaditeľ
Environmentálny fond

_________________________
František Csáji
konateľ
FIDELITAS Hlohovec s.r.o.
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