
                                                    ZMLUVA O POSKYTOVANÍ BEZPEČNOSTNEJ SLUŽBY 

uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení a 

podľa § 38 ods. 3 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) 

 

1. Prevádzkovateľ: ASGuard security s.r.o.    

sídlo:   Ul. 1. mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš  

                          v zastúpení:  Mgr. Jaroslav Murin, konateľ 0907 947 700 

  pre techn. konanie: Ján Belko, mobil: 0915 929 915 

                        IČO:    36 409 162 

                          DIČ:   2020128352 

                          IČ DPH:     SK2020128352 

IBAN:   SK30 1111 0000 0066 2315 5014 

  BIC/SWIFT :  UNCRSKBX 

Zapísaný v : v obch. registri OS Žilina, Odd.: Sro, vložka č.: 13960/L 

Číslo licencie: PS 001638 

                 Email:    info@asguard.sk 
 

2. Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 

So sídlom :   Rastislavova 43, 041 90 Košice, SR 
V zastúpení :  MUDr. Ján Slávik, MBA, generálny riaditeľ 
   MUDr. Ľuboslav Beňa PhD., výkonný riaditeľ pre LPS 
IČO :   00 606 707 
DIČ:   2021141969 
IČ DPH :   SK2021141969  
IBAN :    SK06 8180 0000 0070 0028 0550 
BIC/SWIFT :  SPSRSKBA 
Štátna príspevková organizácia zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 
1842/1990 – A/I – 2 zo dňa 18.12.1990 

 

                             

I.Čl. Predmet zmluvy  
 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok prevádzkovateľa zabezpečiť strážnu službu v súlade s § 3 
zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti v platnom znení ( ďalej len „zákon“ ) pre 
objednávateľa v rozsahu podľa tejto zmluvy. Prevádzkovateľ je držiteľom licencie oprávňujúcej ho k 
uvedenej činnosti.  
2. Strážna služba poskytovaná prevádzkovateľom zahrňuje ochranu majetku objednávateľa v 
jednotlivých objektoch objednávateľa (budovy/ vnútorné priestory) a na ostatných verejne 
prístupných miestach, vrátane vonkajších priestorov objednávateľa v areáloch pracovísk 
objednávateľa ( vonkajšie priestory) , ďalej len „strážna služba“. 
3. Prevádzkovateľ zabezpečuje strážnu službu spočívajúcu vo fyzickej ochrane objektov 
objednávateľa proti požiaru, havárii vodovodného a elektrického rozvodu, v čase a mieste výkonu 
služby ochranu majetku pred krádežou, vandalizmom a pod. 
4. Prevádzkovateľ bude pre objednávateľa vykonávať v chránených objektoch uvedených v II.Čl.  
činnosti : 
a) činnosti spojené s ochranou majetku na verejne prístupnom mieste chránených objektov 
(budovy/vnútorné a vonkajšie priestory), 
b) činnosti spojené s ochranou majetku na inom než prístupnom mieste,  
c) činnosti spojené s ochranou osoby,  
d) monitorovanie činnosti osôb na verejne prístupnom mieste,  
e) vyhodnocovaním narušenia chránených objektov, 
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f) pravidelné a nepravidelné kontroly počas výkonu 24-hodinovej strážnej služby podľa pokynov 
objednávateľa  
g) kontrola neporušenia vstupov do chránených objektov objednávateľa,  
h) kontrola neporušenia zámkov,  pečatí dvier, okien, garážových brán chránených objektov,  
i) kontrola vonkajšieho plášťa chránených budov alebo chráneného miesta, 
j) v  prípade mimoriadnej udalosti (vážne ohrozenie života alebo zdravia, alebo hrozba škody 
veľkého rozsahu), v prípade narušenia chránených objektov, alebo akejkoľvek inej potreby sú 
zamestnanci prevádzkovateľa  poverení výkonom fyzickej ochrany povinní prostredníctvom 
operačného strediska zabezpečiť okamžité vyslanie zásahovej skupiny na vykonanie zákroku. 
Pracovníci prevádzkovateľa sú povinní sa na miesto výkonu zásahu do 3-5 min od nahlásenia 
mimoriadnej udalosti. 
k) úlohy na úseku protipožiarnych opatrení spolu s povinnosťami strážnej služby hlásiť akékoľvek 
narušenie strážených objektov, resp. hlásenie havarijných stavov na uvedených objektoch.  
 

II. Čl. Chránené objekty 
 

1. Prevádzkovateľ vykonáva strážnu službu v jednotlivých objektoch (budovách) objednávateľa, ktoré 
sa nachádzajú v areáloch pracovísk objednávateľa, ktoré spravuje ako správca majetku štátu podľa 
zák. č. 278/1993 Z.z. a vo vonkajších priestoroch areálov pracovísk objednávateľa : Univerzitná 
nemocnica L. Pasteura Košice, pracovisko Rastislavova 43, Košice, ( ďalej len „chránený objekt I.“ ) a 
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, pracovisko Trieda SNP č.1 a objekt Ipeľská ul. Košice ( 
ďalej len „chránený objekt II,“ ),(spolu ďalej len ako „chránené objekty“) . 
2.Kontakt na objednávateľa : Prevádzkovateľ je povinný  v prípade neoprávneného vstupu do 
chránených objektov Prevádzkovateľa,alebo mimoriadnej udalosti súvisiacej so strážnou službou, 
kontaktovať technickú riaditeľskú službu objednávateľa cez telefónnu ústredňu objednávateľa a to na 
tel. č. 055/615 3111 (Rastislavova 43, Košice) alebo 055/ 640 2111 (Trieda SNP 1, Košice).  
3. Kontaktné čísla prevádzkovateľa: Tel.: sekretariát: 055/ 694 14 06, Pult centrálnej ochrany v režime 
24/7  ( ďalej len „PCO“ ) : 055/694 13 52, 0907 975 866, 0904 848 063, e-mail: info@asguard.sk . 
 
                             III. Čl. Podmienky poskytovania strážnej služby v chránených objektoch 
 
1. Strážna služba je zabezpečovaná fyzickou ochranou v súlade s  § 8 písm. b) zákona. 
2. Výkon fyzickej ochrany prevádzkovateľ zabezpečí odborne spôsobilými osobami, ktoré spĺňajú 
podmienky v zmysle § 48 ods. 1 zákona. Prevádzkovateľ sa zaväzuje v čase nepretržitej 24 –hodinej 
prevádzke: 
  a/ vykonávať fyzickú ochranu chránených objektov ( budovy/vnútorné aj vonkajšie priestory) 
špecifikovaných v  II. Čl. bod. 1 , 
 b/ v prípade potreby v nevyhnutných prípadoch sú pracovníci prevádzkovateľa poverení výkonom 
fyzickej ochrany povinní prostredníctvom operačného strediska prevádzkovateľa zabezpečiť okamžité 
vyslanie zásahovej skupiny na vykonanie zákroku. Táto zásahová skupina je  povinná sa dostaviť        
do 3-5 min.  na určené miesto zásahu. Zásahovú skupinu si môže vyžiadať len pracovník fyzickej 
ochrany prevádzkovateľa v prípade mimoriadnej situácie , ktorou je najmä: vážne ohrozenie života, 
alebo zdravia, alebo hrozba škody veľkého rozsahu a tiež osoby, ktoré určí objednávateľ. O každom 
vyžiadaní a následne vyslaní zásahovej skupiny je bezodkladne po vyžiadaní telefonicky informovaná 
kontaktná osoba objednávateľa uvedená v bode 3 tohto článku. 
3. Strážna služba – fyzická ochrana bude prevádzkovateľom vykonávaná v chránených objektoch 
objednávateľa uvedených v článku II. tejto zmluvy nasledovným spôsobom : 1 bezpečnostný 
pracovník 24 hodín každý kalendárny deň v chránenom objekte I a 1 bezpečnostný pracovník 24 
hodín každý kalendárny deň v chránenom objekte II, v oboch chránených objektoch nepretržite. 
4. Ochrana sa vzťahuje výhradne na zabezpečenie ochrany majetku objednávateľa, kontrolu vstupov 
a pohybu nepovolaných osôb do a v chránených objektoch alebo chránených miestach a 
dohodnutého kľúčového režimu objektu. Bezpečnostný pracovník prevádzkovateľa vykonáva 
hliadkovú činnosť v samotných priestoroch predmetu ochrany, monitoruje spoločný priestor v okolí 
objektu. 
5. Kontaktnou osobou objednávateľa pre účely nahlasovania zásahu zásahovej skupiny je : Ing. 
Martina Gerková, e-mailová adresa: martina.gerkova@unlp.sk, kontakt: 055/615 3165 – Odbor 
vnútornej prevádzky. Kontaktnou osobou objednávateľa pre  pre účely nahlasovania zásahu 
zásahovej skupiny a osoba zodpovedná pre kontakt s prevádzkovateľom je : Ing. František Hertneki, 
e-mail: frantisek.hertneki@unlp.sk, kontakt: 055/615 3090, 0917 490 590 . 
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6. Zásahová skupina po príchode spolupracuje  výlučne s pracovníkom fyzickej ochrany pri eliminácii 
vzniknutého protiprávneho konania, napomáha pri hľadaní páchateľov v priestoroch chráneného 
objektu, pri ich obmedzení na osobnej slobode a následnom predvedení na strážne stanovisko a 
strážení do príchodu príslušníkov policajného zboru. 
7.Pracovníci prevádzkovateľa poverení výkonom fyzickej ochrany sú povinní pri výkone činností 
uvedených v I. Čl bod 4., nosiť identifikačný preukaz, rovnošaty a  vybavenie vecných  
bezpečnostnýchi prostriedkov. Pri plnení úloh podľa tejto zmluvy je osoba poverená výkonom 
fyzickej ochrany povinná mať viditeľne umiestnený identifikačný preukaz na ľavej strane odevu v 
oblasti pŕs. Pracovníci zásahovej skupiny sú vybavení strelnou zbraňou v súlade s právnymi 
predpismi. 
8.Pracovníci prevádzkovateľa majú oprávnenia podľa § 50 ods. 4 zákona. Prevádzkovateľ je povinný 
v prípade, ak o to objednávateľ požiada, bezodkladne predložiť všetky doklady preukázajúce 
spôsobilosť v zmysle § 50 ods. 4 zákona. 
9.Pri vykonávaní fyzickej ochrany sú prevádzkovateľ a jeho pracovníci povinní dbať na česť, vážnosť a 
dôstojnosť osoby i svoju vlastnú a nepripustiť, aby v súvislosti s touto ich činnosťou vznikla osobe 
bezdôvodná ujma a aby prípadný zásah do jej práv a slobôd prekročil mieru nevyhnutnú na 
dosiahnutie účelu sledovaného ich činnosťou. 
8.Prevádzkovateľ a jeho pracovníci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o 
ktorých sa dozvedia v súvislosti s poskytovaním služieb podľa tejto zmluvy. Tejto povinnosti ich môže 
zbaviť iba objednávateľ. Oznamovacia povinnosť alebo povinnosť vypovedať podľa osobitných 
predpisov nie je dotknutá. 
10. Objednávateľ je povinný neodkladne  informovať prevádzkovateľa na tel. číslach: 055/694 13 52, 
0907 975 866, 0904 848 063, alebo e-mailom: operacne@asguard.sk,  o všetkých skutočnostiach, 
ktoré môžu mať vplyv na riadny výkon strážnej služby. Taktiež prevádzkovateľ je povinný oznamovať 
objednávateľovi prostredníctvom osoby uvedenj v bode 5 tohto článku zmluvy skutočnosti ktoré 
majú vplyv na riadny výkon strážnej služby. 
11.Prevádzkovateľ pri výkone strážnej služby je povinný prihliadať na skutočnosť, že objednávateľ je 
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 576/2004 Z.z o poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
                                                   IV. Čl. Cena a platobné podmienky 
 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí  prevádzkovateľovi za vykonané strážne služby 
sumu vo výške 55 310,40 eur (slovom: päťdesiatpäťtisíctristodesať eur štyridsať centov) bez DPH , 
pričom celková cena za plnenie predmetu tejto zmluvy nesmie prekročiť určený  finančný limit.   
K odmene bude pripočítané DPH v zmysle platných právnych predpisov. 
2. Objednávateľ sa zaväzuje cenu za vykonané strážne služby podľa bodu 1. tohto článku uhradiť 
bezhotovostným bankovým prevodom na účet prevádzkovateľa a to na základe faktúry vystavenej 
prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ je oprávnený vystaviť  a doručiť faktúru za vykonané strážne 
služby po uplynutí mesiaca, v ktorom boli strážne vykonané, avšak najneskôr do piateho pracovného 
dňa v mesiaci nasledujúcom po dni vykonania strážnych služieb.  
3. Zmluvné strany sa dohodli, že prevádzkovateľ môže doručovať objednávateľovi faktúry za 
poskytované služby v zmysle tejto zmluvy aj elektronicky podľa § 71 ods. 1 písm. b). zákona číslo: 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 
Zmluvné strany sa dohodli, že pri zmene mailovej adresy je objednávateľ povinný to do 3 dní oznámiť 
prevádzkovateľovi, v opačnom prípade je doručovanie na pôvodnú e-mailovú adresu objednávateľa 
považované za doručovanie v súlade s touto zmluvou a zakladá to fikciu doručenia. 
4. Cenu za vykonané strážne služby  bude prevádzkovateľ fakturovať objednávateľovi 1-krát mesačne 
a to po uplynutí mesiaca v ktorom boli poskytnuté strážne služby. 
5. Lehota splatnosti faktúry je do 30 kalendárnych dní od dňa jej doručenia objednávateľovi. 
6. Prílohou každej jednotlivej faktúry musí byť oprávnenými osobami zmluvných strán odsúhlasený 
zmenový list ku každému chránenému objektu v rozsahu – meno bezpečnostného pracovníka, počet 
hodín strážnej služby v každom dni jej realizácie, celkový počet hodín za mesiac, podpis a odtlačok 
pečiatky povereného pracovníka a zároveň výpis kontrolných stanovíšťQR kódov), ktoré sú 
umiestnené v chránených objektoch Prevádzkovateľa.  
7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti stanovené zákonom a touto zmluvou alebo 
bude obsahovať nesprávne údaje, je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť na prepracovanie/ 
doplnenie prevádzkovateľovi, pričom sa doba splatnosti počíta až od doručenia opravenej faktúry. 



 
                                                            V. Čl. Zodpovednosť na škodu 
 
1. Účelom tejto zmluvy je predchádzať vzniku škody a pokiaľ škoda vznikne, minimalizovať jej rozsah. 
V prípade podozrenia zo spáchania trestného činu alebo priestupku je účelom poskytovaných služieb 
podľa možností prispieť k vyšetreniu trestného činu alebo priestupku a dopadnutiu páchateľa. Pokiaľ 
nie je dojednané inak, prevádzkovateľ nie je bezpečnostným poradcom objednávateľa a teda 
nezodpovedá za celkovú bezpečnosť chránených objektov vo väčšom rozsahu, než stanovuje táto 
zmluva. 
2. Prevádzkovateľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil porušením svojich 
zmluvných povinností alebo nesplnením svojich povinnosti uvedených v tejto zmluve. 
3. Rozsah náhrady škody za škodu vzniknutú z jednej príčiny je obmedzený na náhradu skutočnej 
škody. Z rozsahu náhrady škody sa dohodou strán vylučuje náhrada nepriamych škôd (strata trhu, 
výnosov, prerušenia prevádzky, ušlý zisk, poškodenie dobrého mena zákazníka). 
4. Prevádzkovateľ zodpovedá za škodu vzniknutú objednávateľovi porušením zmluvnej povinnosti aj 
v prípade, ak povinnosť porušila tretia osoba, ktorej prevádzkovateľ zveril plnenie tejto povinnosti, 
pokiaľ nebudú dané okolnosti vylučujúce zodpovednosť. 
5. Prevádzkovateľ je pre prípad právnym predpisom stanovenej zodpovednosti za škodu vzniknutú 
objednávateľovi v súvislosti s jeho činnosťou poistený (Poistná zmluva č. 1833231 zo dňa:  
04.05.2012 prevádzkovateľa uzavretá  s UNION Poisťovňa a.s.). 
6. Objednávateľ je povinný v prípade vzniku škody poskytnúť poisťovni všetku súčinnosť potrebnú 
pre posúdenie príčin vzniku škody, výšky škody a následne pre likvidáciu poistnej udalosti. Ak došlo 
ku vzniku škody zrejme v dôsledku trestnej činnosti, je objednávateľ a prevádzkovateľ 
prostredníctvom objednávateľa povinný vec bezodkladne oznámiť polícii. 
7. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za škodu spôsobenú neúplnými alebo nepresnými informáciami 
či pokynmi poskytnutými objednávateľom alebo z iných príčin zavinených objednávateľom (prípadne 
i tretími osobami, za ktorých činnosť zodpovedá objednávateľ) ak na tieto nepresnosti a neúplnosti 
včas reagoval a oznámil ich objednávateľovi a ten na nich aj naďalej trval. 
8. Objednávateľ písomne vyrozumie prevádzkovateľa o vzniku škody ním spôsobenej, čím uplatní tak 
nárok na náhradu škody, a to do 5 dní odo dňa, kedy sa o škode dozvie najneskôr však do 30 dní od 
vzniku škody. 
9. Ak bude proti jednej zo zmluvných strán tejto zmluvy treťou stranou vznesený nárok na náhradu 
škody súvisiacej so zmluvným vzťahom založeným touto zmluvou, vyrozumie o tom dotknutá 
zmluvná strana neodkladne písomne druhú zmluvnú stranu. 
10. Žiadna zo zmluvných strán nebude zodpovedná za porušenie zmluvnej povinnosti, ktoré bolo 
spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, najmä ide o živelné pohromy, nečakané zmeny v 
klimatických podmienkach, kríza, sabotáže, stávky, zákonné či podzákonné normatívne opatrenia 
štátu a štátnych či samosprávnych orgánov, výluky – prerušenie dodávok energií, palív a 
komunikačných spojení a poruchy počítačovej siete. 
11. Ak plnenie záväzkov prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu bude porušené, 
znemožnené, znehodnotené alebo oneskorené okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť, bude 
prevádzkovateľ oslobodený od výkonu svojich zmluvných povinností na takú dobu, po ktorú bude 
takáto prekážka trvať. Prevádzkovateľ je v takom prípade povinný bezodkladne vyrozumieť 
objednávateľa o vzniku takejto prekážky i o jej zániku. 

                                                       VI. Čl.   Platnosť a trvanie zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to odo dňa účinnosti tejto zmluvy do 31.01.2022, alebo 
do vyčerpania celkového finančného limitu uvedeného v IV. Čl.  bod 1. tejto zmluvy. 
2. Platnosť tejto zmluvy je možné ukončiť : 
a/ písomnou dohodou zmluvných strán,  
b/ písomnou výpoveďou, pričom vypovedať zmluvu je oprávnená ktorákoľvek zmluvná strana a to 
bez uvedenia dôvodov s 30-dňovou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť deň 
nasledujúci po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.  
c/ odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v zákone a lebo tejto zmluve. 
3.Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť z dôvodov, ak Prevádzkovateľ:  
a/ nezačne s vykonávaním strážnych služieb  do 3 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy,  
b/ bude vykonávať strážne služby v rozpore s dohodnutými podmienkami aleno zákonom,  



c/ prerušil vykonávanie strážnych služieb na viac ako 3 dni, pričom prerušenie nebolo nevyhnutné z 
dôvodu nepriaznivých podmienok, ktoré by bránili vykonávaniu strážnych služieb. 
4. Prevádzkovateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak Objednávateľ:  
a/ neodovzdá Prevádzkovateľovi chránené objekty, v ktorých má byť vykonávaná strážna služba do 3 
pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy,  
b/ najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia chránených objektov, v ktorých má byť 
vykonávaná strážna ,neposkytne potrebnú súčinnosť, 
c/ požiada o prerušenie vykonávania strážnych služieb z prevádzkových dôvodov a toto prerušenie 
bude trvať viac ako 30 pracovných dní,  
d/ pri vykonávaní diela poruší právne predpisy SR,  
e/ poskytne Prevádzkovateľovi nepravdivé a zavádzajúce informácie vzťahujúce sa na vykonávanie 
strážnej služby.  
                                                       

  VII. Čl.  Osobitné ustanovenia 
 
1. Prevádzkovateľ je povinný, v zmysle zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov o  zmene 
a doplnení niektorých zákonov zabezpečiť ochranu osobných údajov osôb, ktoré objednávateľ ako 
prevádzkovateľ pri svojej činnosti spracúva a s ktorými môže prísť prevádzkovateľ, pracovníci 
prevádzkovateľa a tretie osoby vo vzťahu k prevádzkovateľovi do styku pri vykonávaní činnosti podľa 
tejto zmluvy. Prevádzkovateľ je povinný poučiť o povinnosti mlčanlivosti zamestnancov a všetky 
tretie osoby, ktoré v  mene prevádzkovateľa budú vykonávať alebo sa akýmkoľvek spôsobom budú 
zúčastňovať na vykonávaní strážnych služieb pre objednávateľa.  
2. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá vznikne z tohto zmluvného vzťahu 
prevádzkovateľovi  ako veriteľovi,  prevádzkovateľ nepostúpi tretej osobe bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu objednávateľa ako dlžníka. Písomný súhlas za objednávateľa  je oprávnený vydať 
len jeho štatutárny orgán. Postúpenie pohľadávky prevádzkovateľom bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu objednávateľa je neplatné s odkazom na § 525 ods. 2 zák. č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. 
3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že nevykoná bez predchádzajúceho písomného súhlasu  
objednávateľa  ako dlžníka, žiadny právny úkon, ktorým by bola alebo ktorého dôsledkom by   bola 
alebo mohla byť zmena v osobe prevádzkovateľa ako veriteľa, ktorý mu umožňuje platná  právna 
úprava o zabezpečení záväzku, najmä nie však výlučne, pohľadávku nezaloží ako  majetok, neprijme 
ponuku ručenia alebo bankovej záruky, nepristúpi k dohode o započítaní  pohľadávok so svojim 
veriteľom a to vo vzťahu k pohľadávkam, vrátane príslušenstva, ktoré ku dňu platnosti tejto zmluvy 
existujú a ktoré v budúcnosti vzniknú z ich akéhokoľvek vzájomného zmluvného vzťahu 
prevádzkovateľovi ako veriteľovi a objednávateľovi ako dlžníkovi. Zmluvné strany  sa dohodli, že 
akýkoľvek právny úkon prevádzkovateľa ako veriteľa vedúci k zmene v osobe veriteľa je bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa ako dlžníka absolútne neplatný.  Súhlas za 
objednávateľa je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán. Prevádzkovateľ nie je oprávnený 
previesť alebo postúpiť práva a povinnosti z tejto zmluvy tretej osobe bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu objednávateľa. Postúpenie práv a povinností bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu objednávateľa je neplatné. 
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak prevádzkovateľ poruší povinnosti uvedené v bode 2. 
Tohto článku t.j. postúpi pohľadávku, ktorá mu vznikne z tohto zmluvného vzťahu ako veriteľovi 
tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, je prevádzkovateľ povinný 
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z dohodnutej ceny (cena bez DPH) t.j. 
5 531,04  €, slovom : päťtisícpäťstotridsaťjeden eur, štyri centy. 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nedodržania podmienok plnenia uvedených v čl. IV. bod 4 
tejto zmluvy t. j. v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je prevádzkovateľ oprávnený 
uplatniť si nárok voči objednávateľovi na zaplatenie úrokov z omeškania vo výške podľa platných 
právnych predpisov SR. Úroky z omeškania sú splatné v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa 
doručenia faktúry objednávateľovi. 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                   VIII. Čl.  Záverečné ustanovenia 
 

1.Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe dohody zmluvných strán a to vo forme 
písomných dodatkov k tejto zmluve. 
2.Právne vzťahy osobitne touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov a ďalšími súvisiacimi predpismi. 
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
 

 

 

V Košiciach, dňa                                                                 V Košiciach,  dňa    

Objednávateľ :                                Prevádzkovateľ : 

 

 

 

 

 

_________________________________                                 ________________________________ 

 MUDr. Ján Slávik. MBA     Mgr. Jaroslav Murin                              
                generálny riaditeľ               konateľ spoločnosti  
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice                             ASGuard security s.r.o.  
                    
 
 
 
 
_________________________________                  
            MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD.   
              výkonný riaditeľ  pre LPS 
   Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 
 


