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Zmluva č. 10219 
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. Miroslav Bucha, 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 

 

(ďalej len "dodávateľ“) 

 

 

  

 

 

 

http://www.unb.sk/
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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. 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. 

3. 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, 

III. Rozsah výkonu strážnej služby 

1. Rozsah výkonu strážnej služby: 

 

Objekt č. 1 Nemocnica Ružinov 

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

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

Spolu hod./týždeň 336 hod./týždeň 

 

 

Objekt č. 2  Nemocnica akad. L. Dérera 

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

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

Spolu hod./týždeň 336 hod./týždeň 
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Objekt č. 3  Nemocnica sv. Cyrila a Metoda 

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

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

Spolu hod./týždeň 336 hod./týždeň 

 

Objekt č. 4  Nemocnica Staré Mesto 

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

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

Spolu hod./týždeň 336 hod./týždeň 

 

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. 

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 

15 dni od jej doručenia objednávateľovi. 

2. 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. 

3. 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 je povinný vykonať bezpečnostnú službu tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia 

zamestnancov objednávateľa alebo ku škode na majetku objednávateľa konaním tretích 

osôb v mieste výkonu služby špecifikovanom v Čl. III tejto zmluvy, v priestoroch 

centrálneho príjmu. 
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2. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať monitoring štyrmi zásahovými vozidlami v priestoroch 

objednávateľa min. štyri krát v priebehu 24 hod. táto služba je zahrnutá už v cene za 

výkon strážnej služby. 

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

výkonu služby s menným zoznamom zamestnancov. 

4. 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. 

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

objednávateľom. 

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

zamestnancov. 

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

8. Dodávateľ sa zaväzuje, že jeho zamestnanci budú bezodkladne informovať poverených 

zamestnancov objednávateľa o nimi zistených pokusoch narušenia objektu, pokusoch o 

krádež a pod. 

9. 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. 

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

kontrolným orgánom a zodpovedá za dodržiavanie predpisov súvisiacich s jeho 

činnosťou. 

11. 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. 

VII. Povinnosti objednávateľa 

1. Objednávateľ určí zodpovedné osoby, ktoré bude dodávateľ informovať o priebehu 

výkonu strážnej služby   

Meno priezvisko......................................................................tel.........................................  

Meno priezvisko......................................................................tel......................................... 

Meno priezvisko......................................................................tel......................................... 

2. Objednávateľ zabezpečí nevyhnutný prístup pre zamestnancov dodávateľa do 

predmetných priestorov. 

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

ktoré svojim účelom poslúžia výkonu služby, a to najneskôr ku dňu začatia výkonu služby 

dodávateľom. 
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4. 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. 

 

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 3 mesiace 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 01.12.2011. 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) 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. 

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. 
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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 

 

 

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

 

 Za objednávateľa: Za dodávateľa: 

 

 

 

 

 

 

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

 MUDr. Miroslav Bucha Oliver Molnár 

 riaditeľ predseda predstavenstva 

                                                                                                  A-Team system, a.s. 


