
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ BEZPEČNOSTNÝCH SLUŽIEB PRI OCHRANE MAJETKU 

Č. NSM - 3 • 21.1/2022 

uzatvorená v zmysle§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

a 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 

Objednávateľ 

Obchodné meno 

Sídlo 

IČO 

DIČ 

IČDPH 

Zastúpený 

Bankové spojenie 

IBAN 

a 

Poskytovateľ 

Obchodné meno 

Sídlo 

IČO 

DIČ 

IČDPH 

Zastúpený 

Bankové spojenie 

IBAN 

Článok! 

Zmluvné strany 

: Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s. 

: Satinského 1.7770/1, 811 08 Bratislava 

: 44570 783 

:2022738586 

:SK2022738586 

: doc. MUDr. Branislav Delej, MPH, PhD., predseda predstavenstva a generálny 

riaditeľ 

: Štátna pokladnica 

: SK69 8180 0000 0070 0034 3048 

: JOSEBA s.r.o. 

: Vyšehradská 12, 851 06 Bratislava - Petržalka 

: 36619663 

: 2021749191 

:SK2021749191 

: Ľuboš Lukačovič, konateľ 

: Tatra banka a.s. 

: SK02 1100 0000 0026 2478 0892 

(ďalej aj ako "Objednávate!"') 

(ďalej aj ako "Poskytovateľ') 

Objednávateľ a Poskytovateľ (ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany") sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy 

o poskytovaní bezpečnostných služieb pri ochrane majetku( ďalej aj ako „Zmluva"). 
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Článok II 

Predmet Zmluvy 

2.1 Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania podľa§ 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon o 

verejnom obstarávaní") s predmetom zákazky „Výkon bezpečnostnej služby a informátorskej služby v 

objekte UN- Nemocnica sv. Michala". 

2.2 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa vykonávať pre Objednávateľa ochranu hnuteľného a 

nehnuteľného majetku a objektov Objednávateľa výkonom bezpečnostnej a informátorskej služby v súlade so 

zákonom č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o súkromnej bezpečnosti"), a to zamestnancami Poskytovateľa, v 

objektoch Objednávateľa špecifikovaných v čl. III bod. 3.1 tejto Zmluvy, a za podmienok stanovených touto 

Zmluvou, a záväzok Objednávateľa uhradiť za riadne a včasné splnenie záväzku Poskytovateľa dohodnutú 

odplatu v súlade s čl. IV. tejto Zmluvy a spôsobom v súlade s čl. IV. tejto Zmluvy. 

2.3 Poskytovateľ je povinný zabezpečiť predmet plnenia podľa tejto Zmluvy na vlastnú zodpovednosť a v 

nasledovnom rozsahu 

2.3.1 vo vzťahu k zamestnancom Objednávateľa a k tretím osobám 

a) kontrola vstupu a výstupu zamestnancov vrátane ich vozidiel do/z priestorov Objednávateľa, 

b) kontrola vstupu a výstupu tretích osôb vrátane ich vozidiel do/z priestorov Objednávateľa, 

c) kontrola oprávnenosti vstupu do priestorov Objednávateľa, 

d) zabezpečenie ostrahy proti vniknutiu nepovolaných osôb 

e) ochrana osôb (§3 písm. c) Zákona), 

f) informátorská služba; 

2.3.2 vo vzťahu k majetku Objednávateľa 

a) ochrana majetku na verejne prístupnom mieste (§ 3 písm. a) Zákona), 

b) ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste (§3 písm. b) Zákona), 

c) prevádzkovanie zabezpečovacieho systému slúžiaceho na ochranu a vyhodnocovanie narušenia 

Chráneného objektu (§ 3 písm. g) Zákona), 

d) vypracovanie plánu ochrany(§ 3 písm. h) Zákona), 

e) výkon vizuálnej a fyzickej kontroly neporušenia zámkov na dverách kancelárií, skladov, garáží a 

služobných motorových vozidiel; 

2.3.3 ďalšie činnosti 

a) vedenie evidencie činnosti poskytovateľa o dôležitých skutočnostiach pre výkon strážnej služby, o 

mimoriadnych udalostiach a závadách zistených pri výkone služby (kniha strážnej služby), 

b) správa jestvujúceho kamerového dohľadu (sledovanie obrazoviek; uchovávanie a zabezpečenie 

záznamov pred stratou, zničením, poškodením), súčinnosť a poskytovanie kamerových záznamov PZ 

pri zachovaní zákona o ochrane osobných údajov, 

c) obsluha zariadení strážnej služby vrátane vyhodnocovania a kontroly alarmu (CCTV- kamerový 

systém, EZS - zabezpečovací systém, EPS - požiarny systém, HSP- hlásenie signalizácie požiaru), 

d) prevencia a plnenie úloh požiarnej ochrany v objektoch Objednávateľa, kontrola neporušenosti 

technických prostriedkov ochrany Objednávateľa, 

e) dodržiavanie pokynov na evakuáciu zo strážených objektov, 

f) ďalšie povinnosti strážnej služby vyplývajúce zo Zákona o súkromnej bezpečnosti. 
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Článok III 

Miesto plnenia 

3.1 Miestom plnenia predmetu Zmluvy je areál Objednávateľa nachádzajúci sa na ulici Satinského 1.7770/1 

v okrese Bratislava I, obci Bratislava - m. č. Staré Mesto, k. ú. Staré Mesto, Okresným úradom, katastrálnym 

odborom evidovaný na liste vlastníctva 879 ako: 

a) pozemok parcela registra „C", pare. č. 8663/12 o výmere 222 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 

a nádvorie, 

b) pozemok parcela registra „C", pare. č. 8663/23 o výmere 8 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 

a nádvorie, 

c) pozemok parcela registra „C", pare. č. 8663/28 o výmere 3686 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 

a nádvorie, 

d) pozemok parcela registra „C", pare. č. 8665/2 o výmere 459 m2, druh pozemku: ostatná plocha, 

e) pozemok parcela registra „C", pare. č. 8671/3 o výmere 254 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 

a nádvorie, 

f) pozemok parcela registra „C", pare. č. 8671/4 o výmere 62 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 

a nádvorie, 

g) pozemok parcela registra „C", pare. č. 8673 o výmere 1472 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 

a nádvorie, 

h) pozemok parcela registra „C", pare. č. 8675/3 o výmere 3484 m2, druh pozemku: ostatná plocha, 

i) pozemok parcela registra „C", pare. č. 8675/4 o výmere 78 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 

a nádvorie, 

j) stavba súp. č. 644 postavená na pozemku pare. č. 8671/3, druh stavby: 20, popis stavby: stavba, 

k) stavba súp. č. 2418 postavená na pozemku pare. č. 8673, druh stavby: 20, popis stavby: stavba, 

1) stavba súp. č. 7770 postavená na pozemku pare. č. 8663/28, druh stavby: 12, popis stavby: SO 01 

Nemocnica, Satinského 1, 

m) stavba súp. č. 7807 postavená na pozemku pare. č. 8675/4, druh stavby: 7, 

n) stavba bez súp. č. postavená na pozemku pare. č. 8663/12, druh stavby: 18, popis stavby: SO 02 

Energoblog 

(ďalej spolu aj ako „Chránený objekt"). 

Článok IV 

Cena a platobné podmienky 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za bezpečnostné služby poskytnuté podľa tejto Zmluvy, sa urcuie 

hodinovou sadzbou podľa bodu 4.2 tohto článku tejto Zmluvy za hodiny skutočne odpracované pracovníkmi 

Poskytovateľa pri výkone bezpečnostnej služby v Chránenom objekte. 

4.2 Zmluvné strany dojednávajú tieto hodinové sadzby pre účely stanovenia ceny: 
Predmet Jednotková cena za 1 Jednotková cena za 1 Maximálny počet Celková cena v eur Celková cena v eur 

Osobohodinu výkonu Osobohodinu výkonu osobohodín pre 3 osoby bez DPH s DPH 

služby v eur služby v eur s DPH 

bez DPH 

Výkon 6,99 8,388 26 280 183697,20 220436,64 
bezpečnostnej 

a informačnej 

služby na 12 

mesiacov 
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4.3 Jednotková cena je záväzná a pokrýva všetky zmluvné záväzky a všetky náklady Poskytovateľa nevyhnutné na 

riadny výkon bezpečnostnej služby, najmä ale nie výlučne mzdové náklady, náklady na výstroj a výzbroj 

pracovníkov Poskytovateľa, prevádzkové náklady spojené so zabezpečením ochrany Chráneného objektu, 

náklady spojené s výcvikom a školeniami pracovníkov, technické zabezpečenie, rádiové spojenie a všetky 

ďalšie náklady Poskytovateľa. Jednotková cena za výkon bezpečnostnej služby je totožná s cenou uvedenou v 

ponuke z úspešného uchádzača a bude nemenná počas celej doby trvania Zmluvy. Zmena jednotkovej ceny 

môže byť vykonaná len v prípadoch legislatívnych úprav a v prípadoch predpokladaných touto zmluvou, a to 

formou osobitného dodatku k Zmluve. Návrh na zmenu jednotkovej ceny osobohodiny predloží Poskytovateľ 

formou kalkulácie, ktorá bude spracovaná tak, aby bola viditeľná zmena vyvolaná zmenou legislatívy voči 

pôvodnej cene. 

4.4 Poskytovateľ sa zaväzuje akceptovať zníženie maximálneho počtu osobohodín výkonu bezpečnostnej služby a 

zníženie celkovej ceny v prípade, že časť predmetu Zmluvy sa na základe písomného oznámenia 

Objednávateľa, doručeného Poskytovateľovi aspoň 3 (tri) pracovné dni vopred, nebude realizovať. 

4.5 Poskytovateľ má právo len na úhradu za skutočne poskytnutú bezpečnostnú službu, ktorá sa preukazuje 

denným záznamom služieb vedenom v Knihe strážnej služby za obdobie jedného kalendárneho mesiaca. 

Denný záznam obsahuje údaje o osobe, ktorá bezpečnostnú službu vykonávala, čase, v ktorom táto osoba 

službu vykonávala, a počte hodín tohto výkonu. V súlade s denným záznamom a po odsúhlasení rozsahu a 

kvality poskytnutých služieb v Knihe strážnej služby oprávnenou osobou Objednávateľa Poskytovatel'vyhotoví 

do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca faktúru. Za dátum vzniku daňovej povinnosti sa 

považuje posledný deň v mesiaci, kedy boli služby poskytnuté. 

4.6 Poskytovateľ je oprávnený fakturovať odmenu za služby poskytnuté na základe tejto Zmluvy vždy do 15. 

(pätnásteho) dňa mesiaca za predchádzajúci mesiac, v ktorom boli služby poskytnuté. V prípade necelého 

kalendárneho mesiaca trvania Zmluvy bude odmena pripadajúca na takýto mesiac určená pomerne podľa 

doby, po ktorú táto Zmluva v dotknutom mesiaci trvala. 

4.7 Neoddeliteľnou prílohou každej faktúry je výkaz odpracovaných hodín za každého pracovníka Poskytovateľa 

vychádzajúci z Knihy strážnej služby. 

4.8 Platobné a daňové doklady (faktúry) budú vystavené v EUR. Splatnosť faktúr bude 30 dní od ich vystavenia. 

Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti stanovené všeobecno-záväznými právnymi predpismi alebo 

dohodnuté v tejto Zmluve, je Objednávateľ oprávnený ju vrátiť na prepracovanie alebo doplnenie 

Poskytovateľovi v lehote jej splatnosti. Vrátením faktúry Poskytovateľovi prestáva plynúť jej lehota splatnosti 

a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť až doručením opravenej alebo doplnenej faktúry. 

4.9 K dohodnutým cenám prislúcha v zmysle príslušných právnych predpisov príslušná sadzba DPH. Základom pre 

výpočet dane bude celková fakturovaná suma. 

Článok V 

Podmienky výkonu bezpečnostných služieb Poskytovateľom 

5.1 Poskytovateľ je povinný poskytovať bezpečnostné služby s odbornou starostlivosťou, riadne a včas a tak, aby 

boli poskytované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto Zmluvou. 
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5.2 Poskytovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitý (24 hodín/ 7 dní v týždni) výkon bezpečnostnej a informačnej 

služby tromi (3) zamestnancami pri ochrane majetku Objednávateľa, a to s ohľadom na nepretržitú prevádzku 

Objednávateľa, stanovené podmienky ochrany majetku a priestorov Objednávateľa a záujem Objednávateľa 

na nenarušiteľnosti priestorov a dôležitých miest pracovísk Objednávateľa nepovolanými osobami. 

5.3 Poskytovateľ je povinný poskytovať bezpečnostné služby prostredníctvom svojich vycvičených a systematicky 

nepretržite školených zamestnancov najmä na vykonávanie bezpečnostných služieb. Zamestnanci musia 

spÍňať všetky požiadavky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä Zákonom o súkromnej 

bezpečnosti. Poskytovateľ je povinný na požiadanie Objednávateľa preukázať splnenie svojich povinností 

uvedených v tomto bode tohto článku tejto Zmluvy v lehote do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia 

žiadosti Objednávateľa. 

5.4 Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť, že jeho pracovníci budú okrem podmienok ustanovených Zákonom 

o súkromnej bezpečnosti spÍňať tiež a riadiť sa etickými pravidlami. Poskytovateľ zodpovedá za zaškolenie, 

bezúhonnosť a spoľahlivosť svojich pracovníkov. Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje že každý jeho zamestnanec 

bude spÍňať personálne požiadavky a podmienky ktoré stanovil Objednávateľ nasledovne: 

a) absolvovanie certifikovaného kurzu prvej pomoci; 

b) pravidelný mesačný zdokumentovaný výcvik/previerka fyzickej zdatnosti; 

c) absolvovanie pravidelného akreditovaného výcviku/školenia strážnikov; 

d) preškolenie na parkovací systém Triton; 

e) preškolenie na EPS a HSP Bosch a EPS Syncro AS - KM 73505 s certifikátom; 

f) preškolenie na zabezpečovací a kamerový systém SBI. 

S.S Poskytovateľ vyhlasuje, že pri výbere zamestnancov postupuje v súlade s platnými právnymi predpismi, a že 

všetci zamestnanci sú zamestnávaní v zmysle platných právnych predpisov. 

5.6 Poskytovateľ ubezpečuje Objednávateľa o tom, že preveruje bezúhonnosť svojich pracovníkov v súlade so 

Zákonom a že pracovník, ktorý má vykonávať činnosť v súlade s touto Zmluvou, je bezúhonný v zmysle Zákona 

o súkromnej bezpečnosti. 

S. 7 Každá osoba, ktorú Poskytovateľ používa na plnenie svojich úloh podľa tejto Zmluvy musí byť vopred schválená 

Objednávateľom, pričom Objednávateľ má právo odmietnuť tú ktorú osobu, z akéhokoľvek dôvodu a 

Poskytovateľ je povinný toto jeho odmietnutie rešpektovať a poskytnúť inú osobu. Objednávateľ si takisto 

vyhradzuje právo zakázať, aby Poskytovateľ používal na poskytovanie služieb podľa tejto Zmluvy 

ktoréhokoľvek pracovníka, ktorého považuje Objednávateľ z akéhokoľvek dôvodu za nevhodného alebo ak 

tento porušil akúkoľvek z podmienok požadovaných v tejto Zmluve, prípadne v Zákone o súkromnej 

bezpečnosti. V prípade, že niektorý pracovník Poskytovateľa je z plnenia podľa tejto Zmluvy vylúčený na 

základe zákazu Objednávateľa, platí tento zákaz s okamžitou účinnosťou a Poskytovateľ je povinný 

bezodkladne zabezpečiť náhradu za vylúčeného pracovníka. 

5.8 Za výkon bezpečnostnej služby v Chránenom objekte zodpovedá vždy Poskytovateľ. Poskytovateľ sa zaväzuje 

oznámiť oprávnenej osobe Objednávateľa meno osoby zodpovednej za výkon fyzickej ochrany Chráneného 

objektu. Osoba zodpovedná za výkon fyzickej ochrany Chráneného objektu vystupuje voči Objednávateľovi 

ako zástupca Poskytovateľa vo všetkých bežných veciach, ktoré sa týkajú výkonu služby v Chránenom objekte. 

Takto poverená osoba v prípade potreby konzultuje jednotlivé opatrenia so svojím priamym nadriadeným. 

Poverená osoba Poskytovateľa na účely tejto Zmluvy je špecifikovaná v článku 16. bode 16.2 tejto Zmluvy. 
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Uzatvorenie akýchkoľvek dodatkov k tejto Zmluve alebo schválenie jej zmeny sa nepovažuje za bežné 

opatrenie. 

5.9 Poskytovateľ vyhlasuje a zodpovedá za to, že pred začatím plnenia úloh podľa tejto Zmluvy, bude každý jeho 

pracovník oboznámený s pracovným poriadkom Objednávateľa, s bezpečnostnými predpismi (najmä, nie však 

výlučne s predpismi upravujúcimi bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi) a 

všeobecne s akýmikoľvek internými predpismi, ktoré platia pre zamestnancov Objednávateľa pracujúcich v 

Chránenom objekte a iné osoby nachádzajúce sa v Chránenom objekte, ktoré Objednávateľ odovzdal 

Poskytovateľovi. Preškolenie pracovníkov Poskytovateľa bude vykonávané v spolupráci s osobou určenou 

Objednávateľom, a to v deň dohodnutý obomi zmluvnými stranami pred začiatkom výkonu činnosti podľa 

tejto Zmluvy. 

5.10 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonávať kontrolu kvality poskytovaných služieb oprávnenou 

osobou Objednávateľa a o jej výsledku, vadách a nedostatkoch neodkladne informovať oprávnenú osobu 

Poskytovateľa špecifikovanú v článku 16. bode 16.2 tejto Zmluvy. Pre účely tejto Zmluvy sa pod „neodkladne" 

rozumie ihneď. Vady a nedostatky, ktoré Objednávateľ oznámil Poskytovateľovi, je Poskytovateľ povinný 

odstrániť najneskôr do 24 hodín od ich oznámenia. 

5.11 Objednávateľ dodá Poskytovateľovi zoznam osôb, ktoré je Poskytovateľ povinný informovať v prípade 

vzniku mimoriadnej udalosti s uvedením telefónnych čísel týchto osôb. 

Článok Vl 

Povinnosti Poskytovateľa 

6.1 Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude pri vykonávaní svojich úloh striktne dodržiavať Zákon a ostatné právne 

predpisy. 

6.2 Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať právne predpisy z oblasti pracovného práva, hygienické predpisy, 

predpisy upravujúce bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a protipožiarne predpisy v zmysle zákona č. 

314/2001 Z.z. v platnom znení, s prihliadnutím na smernice a osobitné pokyny Objednávateľa týkajúce sa 

hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v mieste plnenia. 

6.3 Poskytovateľ je povinný postupovať tiež v súlade s vnútornými predpismi Objednávateľa, s ktorými bol 

oboznámený. Poskytovateľ dokumentovane, písomnou formou oboznámi svojich pracovníkov s obsahom 

týchto interných predpisov, ako aj s predpismi z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarnej 

ochrany v spolupráci s Objednávateľom a bude dbať na ich dodržiavanie a kontrolovať ich. 

6.4 Poskytovateľ sa zaväzuje pri výkone bezpečnostnej služby dodržiavať pokyny Objednávateľa, ktoré nesmú byť 

v rozpore s platnými právnymi normami a internými predpismi Objednávateľa. V prípade, ak Poskytovateľ 

považuje pokyn za nevhodný, resp. nesprávny je povinný o tom okamžite písomne upovedomiť 

Objednávateľa, inak je povinný postupovať podľa pokynu a bude sa mať za to, že ho považuje za vhodný. 

6.5 Poskytovateľ je povinný poskytnúť všetkým osobám, ktoré budú vykonávať činnosť, ktorá je predmetom tejto 

Zmluvy, pomôcky nevyhnuté pre výkon ich činnosti, technické vybavenie, vystrojenie (odkonzultované a 

odsúhlasené objednávateľom) svojich zamestnancov a ich priebežné vzdelávanie a prípravu. 
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6.6 Poskytovateľ sa zaväzuje, z dôvodu čo najpresnejšej evidencie počtu odpracovaných hodín výkonu strážnej 

služby a zistených závad, viesť na každom strážnom stanovisku: 

a) Knihu strážnej služby-od prvého dňa poskytovania bezpečnostných služieb v súlade s touto Zmluvou a so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, do ktorej je povinný zapisovať všetky podstatné a rozhodujúce 

skutočnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmä údaje o časovom a vecnom rozsahu 

poskytovania bezpečnostných služieb, o narušeniach objektov Objednávateľa a o ostatných 

rozhodujúcich skutočnostiach, ktoré nastal pri výkone bezpečnostných služieb, inak zodpovedá za škodu 

Objednávateľovi spôsobenú. 

b) Iný druh evidencie v súlade s príslušnými právnymi predpismi 

6. 7 Knihu strážnej služby sú za účelom predbežného schválenia počtu odpracovaných hodín za kalendárny týždeň 

zamestnanci Poskytovateľa povinní bez vyzvania predložiť osobe písomne poverenej Objednávateľom 

špecifikovaná v článku 16. bode 16.1 tejto Zmluvy. 

6.8 Oprávnená osoba Objednávateľa spíše v Knihe strážnej služby výsledky jednotlivých kontrol spolu so zistenými 

nedostatkami a výzvou na ich odstránenie, ako aj svoj predbežný súhlas s počtom odpracovaných hodín za 

jednotlivý kalendárny týždeň, čo potvrdí svojím podpisom, ku ktorému pripojí čitateľne svoje meno a 

priezvisko s dodatkom - realizačný zástupca objednávateľa (ďalej len „potvrdenie Knihy strážnej služby"}. 

Kniha strážnej služby slúži poskytovateľovi ako podklad pri vyhotovení a vystavení faktúry za poskytnutú 

strážnu službu. 

6.9 Poskytovateľ ručí za škody spôsobené svojimi zamestnancami v dôsledku chybného výkonu služby, porušenia 

pracovných povinností do výšky spôsobenej škody podľa článku 8. bodu 8.8 tejto Zmluvy. 

6.10 Poskytovateľ je pri výkone činnosti podľa tejto Zmluvy povinný najmä: 

a) vykonávať strážnu a informátorskú službu tak, aby bolo zabránené v násilnom pôsobení proti záujmom 

Objednávateľa a zabezpečená ochrana jeho majetku a majetkových práv, 

b) bezodkladne informovať Objednávateľa o všetkých podstatných skutočnostiach vedúcich k zlepšeniu 

výkonu bezpečnostnej služby; 

c) výkonom fyzickej ochrany Chráneného objektu poveriť len osobu spÍňajúcu podmienky v zmysle Zákona 

o súkromnej bezpečnosti; na základe písomného vyzvania Objednávateľa je Poskytovateľ povinný 

bezodkladne túto skutočnosť preukázať Objednávateľovi; 

d) zabezpečiť, aby zamestnanec Poskytovateľa poverený ochranou mal pri sebe Poskytovateľom evidovaný 

identifikačný preukaz ako i preukaz odbornej spôsobilosti; tieto je povinný na vyzvanie príslušníka polície 

alebo kontrolného orgánu predložiť; 

e) v rámci prevencie predkladať písomné návrhy na opatrenia, nutné k riadnemu zaisteniu poskytovaných 

služieb podľa tejto Zmluvy; 

f) obsluhovať elektronický požiarny systém (ďalej aj ako „EPS") a hlasovú signalizáciu požiaru (ďalej aj ako 

„HSP") a vyhodnocovať hlásenia prevencie pred požiarmi; 

g) predchádzať vzniku možných škôd pri výkone činnosti podľa tejto Zmluvy; 

h) zabezpečiť dodržiavanie vstupného a výstupného režimu osôb podľa inštrukcií Objednávateľa; 

i) dodržiavať kľúčový režim; 

j) riadiť režim návštev; 

k) dodržiavať vstupný a výstupný režim logistiky dodávateľov, odberateľov, verejnosti a iných vozidiel 

vrátane kontroly dopravných prostriedkov; 

1) vykonávať pravidelné a nepravidelné obchôdzky v Chránenom objekte, 
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m) zabezpečiť rotáciu svojich zamestnancov najneskôr po 6 (šiestich) mesiacoch, pričom zaradenie 

konkrétneho pracovníka Poskytovateľa do pôvodnej prevádzky (nie je možné pred uplynutím 3 (troch) 

mesiacov od jeho posledného pracovného nasadenia v tejto prevádzke, ak sa Objednávateľ s 

Poskytovateľom nedohodnú inak); 

n) v zmysle Zákona o súkromnej bezpečnosti sa presvedčiť za použitia certifikovaných prístrojov 

Objednávateľa, či osoba, ktorá vstupuje do Chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo z neho 

vystupuje nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok; 

o) vykonávať všetky činnosti tak, ako sú špecifikované smernicami Objednávateľa. Smernice môže 

Objednávateľ upravovať a meniť podľa vlastných potrieb, je však povinný s každou zmenou 

dokumentovane oboznámiť určeného pracovníka Poskytovateľa podľa článku 16. bodu 16.2 tejto Zmluvy. 

Povinnosťou Poskytovateľa je následne oboznámiť so zmeneným znením smernice danej lokality všetkých 

pracovníkov, ktorí v danej lokalite budú vykonávať strážnu službu; 

p) v súvislosti s vykonávaním činnosti, ktorá je predmetom Zmluvy, nezamestnávať zamestnancov v rozpore 

s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako 

aj právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci 

a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnej 

práci"), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, 

ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych 

príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov; v prípade, že orgán 

vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí porušenie§ 7b ods. 5 zákona o 

nelegálnej práci, t. j. porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú objednávateľovi na základe zmluvy 

dodáva alebo poskytuje poskytovateľ ako poskytovateľ služby prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú 

nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude Objednávateľovi uložená pokuta, ktorú Objednávateľ 

uhradí, Objednávateľ si uplatní jej náhradu u Poskytovateľa a Poskytovateľ sa zaväzuje túto pokutu 

Objednávateľovi nahradiť. 

6.11 Zmluvné strany sa dohodli a Poskytovateľ výslovne berie na vedomie, že v prípade predpoplachu 

vyhlásenom EPS má zamestnanec Poskytovateľa 6 (šesť) minútový limit na zistenie príčiny vzniku požiarneho 

predpoplachu na mieste signalizácie. Za účelom zistenia príčiny vzniku požiarneho predpoplachu sa 

zamestnanec Poskytovateľa musí urýchlene presunúť na pracovisko, kde požiarny hlásič signalizuje vznik 

požiaru a následne sa vrátiť na stanovisko Poskytovateľa a deaktivovať požiarnu ústredňu, v prípade, že sa 

jedná o falošný poplach. 

6.12 V prípade, ak v Chránenom objekte vypukne riadny požiar, Poskytovateľ je povinný zabezpečiť všetky 

povinnosti v zmysle plánu požiarnej ochrany, s ktorým bol riadne oboznámený. 

6.13 V prípade konfliktu pacienta alebo návštevníka so zdravotníckym personálom Objednávateľa je pracovník 

Poskytovateľa povolaný na miesto incidentu, kedy sa tam musí dostaviť v čo najkratšej dobe a zabrániť v 

útokoch na personál a majetok Objednávateľa. 

6.14 Poskytovateľ bol oboznámený so skutočnosťou, že v Chránenom objekte sa nachádzajú sklady liečiv a 

iného „nebezpečného" materiálu a v prípade narušenia Chráneného objektu sa musí ihneď dostaviť na kritické 

miesto a zasiahnuť. 
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Článok VII 

Práva a povinnosti Objednávateľa 

7 .1 Objednávateľ sa zaväzuje: 

a) bezplatne poskytnúť v stráženom Chránenom objekte priestor pre uloženie osobných vecí zamestnancov 

Poskytovateľa vykonávajúcich strážnu službu, 

b) písomne oznámiť Poskytovateľovi každú zmenu požiadaviek na rozsah alebo spôsob výkonu služby, 

c) odsúhlasovať v evidencií činnosti rozsah a kvalitu poskytovaných strážnych služieb, 

d) spolupracovať pri realizácii ochrany majetku; najmä riešiť tie návrhy na zlepšenie ochrany, ktoré nemôže 

zabezpečiť z objektívnych príčin vlastnými prostriedkami Poskytovateľ, 

e) protokolárne odovzdať do užívania ako i oboznámiť Poskytovateľa so všetkými zariadeniami, ktoré sú ku 

dňu začatia poskytovania služby k dispozícii na ochranu Chráneného objektu, vrátane jestvujúceho 

kamerového dohľadu, 

f) prostredníctvom povereného zamestnanca počas pracovnej doby vyzvať zamestnanca Poskytovateľa k 

uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej návykovej látky, ktorá bude vykonaná za 

prítomnosti štatutárneho orgánu Poskytovateľa, alebo ním poverenej osoby, z dôvodu zachovania 

objektivity kontroly; zamestnanec Poskytovateľa je pritom povinný tejto žiadosti vyhovieť; v prípade 

odmietnutia vykonania skúšky sa považuje výsledok skúšky za pozitívny; obdobne platí v prípade 

neposkytnutia potrebnej súčinnosti zo strany štatutárneho orgánu Poskytovateľa. 

Článok VIII 

Zodpovednosť za škodu a poistenie 

8.1 Poskytovateľ zodpovedá v plnom rozsahu za škody na majetku Objednávateľa spôsobené porušením 

povinností podľa tejto Zmluvy resp. na veciach prevzatých za účelom plnenia jeho záväzku podľa tejto Zmluvy. 

8.2 V prípade vzniku škody alebo iných závad sa Poskytovateľ a Objednávateľ zaväzujú o tejto skutočnosti bez 

zbytočného odkladu vzájomne, písomne informovať. 

8.3 Poskytovateľ zodpovedá Objednávateľovi za riadny výkon zabezpečovania ochrany majetku s tým, že 

overovanie činnosti výkonu strážnej služby bude podliehať náhodnej kontrole oprávneného zástupcu 

Objednávateľa. 

8.4 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia potrebné na 

odvrátenie škody alebo jej zmiernenia. 

8.5 Ak Poskytovateľ písomne neoznámi Objednávateľovi bez zbytočného odkladu skutočnosti, ktoré 

Poskytovateľovi bránia alebo by mohli brániť alebo sťažujú alebo by mohli sťažovať výkon bezpečnostnej 

služby a v plnení jeho povinností vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy alebo platných právnych predpisov, má 

Objednávateľ v prípade vzniku škody, za ktorú zodpovedá Poskytovateľ, nárok na náhradu tejto škody aj vtedy, 

ak bola škoda spôsobená inak okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť. Poskytovateľ sa zaväzuje nahradiť 

Objednávateľovi aj škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku porušenia tejto Zmluvy zo strany Poskytovateľa. Na 

zodpovednosť za škodu sa primerane použijú ustanovenia § 373 a nasl. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov. 
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8.6 Objednávateľ má taktiež nárok na náhradu škody, ktorá vznikne dotknutých osobám v dôsledku porušenia 

tejto Zmluvy alebo zákona o ochrane osobných údajov, a ktoré si ju budú uplatňovať voči Objednávateľovi. 

8.7 V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu ochrany osobných údajov zistí porušenie povinností poskytovateľa 

v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy, v nadväznosti na čo bude Objednávateľovi uložená pokuta, ktorú 

Objednávateľ uhradí, Objednávateľ si uplatní jej náhradu u Poskytovateľa a Poskytovateľ sa zaväzuje túto 

pokutu Objednávateľovi nahradiť. 

8.8 Poskytovateľ vyhlasuje, že má uzavretú poistnú zmluvu s poistným plnením do výšky 1OOO000,00 €(slovom: 

jeden million eur) pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone strážnej služby a toto poistenie 

po celú dobu platnosti jeho záväzku z predmetnej zmluvy nezruší ani výšku poistného krytia nezníži. Kópia 

poistnej zmluvy tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy. 

8.9 V prípade, že Poskytovateľ uzatvorí v čase trvania tejto Zmluvy novú poistnú zmluvu v zmysle bodu 8.8 tohto 

článku tejto Zmluvy, je túto poistnú zmluvu povinný predložiť Objednávateľovi do 10 (desiatich) dní odo dňa 

jej uzatvorenia s poisťovňou. Nová poistná zmluva sa po jej predložení Objednávateľovi stane prílohou tejto 

Zmluvy a bude jej neoddeliteľnou súčasťou. 

8.10 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade poistnej udalosti vzniknutej na základe tejto Zmluvy alebo v 

súvislosti s ňou je Poskytovateľ povinný vinkulovať poistné plnenie v prospech Objednávateľa, maximálne však 

do výšky poisteného plnenia podľa uzatvorenej poistnej zmluvy z bodu 8.8 tohto článku tejto Zmluvy. 

Článok IX 

Povinnosť mlčanlivosti 

9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré niektorá zo 

Zmluvných strán výslovne označí za dôverné informácie, a ktoré niektorá zo Zmluvných strán oznámila druhej 

Zmluvnej strane v súvislosti s touto Zmluvou. 

9.2 Dôvernými informáciami sú také informácie, ktoré nie sú verejne prístupné a nie sú v príslušných obchodných 

kruhoch bežne dostupné, a ktoré niektorá zo Zmluvných strán výslovne označí za dôverné. 

9.3 Dôvernými informáciami nie sú také informácie, ktoré boli v deň podpísania tejto Zmluvy verejne známymi 

alebo v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, a informácie, z ktorých povahy vyplýva, že druhá 

Zmluvná strana nemá záujem o ich utajenie, ak ich druhá Zmluvná strana výslovne neoznačila za dôverné. 

9.4 Záväzok Zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa nevzťahuje na prípady, ak 

Zmluvná strana oznámila, alebo inak sprístupnila alebo použila dôverné informácie s predchádzajúcim 

písomným súhlasom druhej Zmluvnej strany, na prípady, ak Zmluvná strana oznámila, alebo inak sprístupnila 

dôverné informácie súdu v súvislosti so súdnym konaním alebo inému orgánu verejnej moci, alebo 

profesionálnym poradcom a konzultantom Zmluvnej strany, a zástupcom Zmluvnej strany. 
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Článok X 

Doručovanie 

10.lPísomnosti týkajúce sa záväzkov medzi účastníkmi, ktoré vyplývajú z tejto Zmluvy sa účastníci zaväzujú 

doručovať poštou vo forme doporučenej listovej zásielky, pokiaľ nie je v tejto Zmluve dohodnuté inak. Poštou 

doručuje zmluvná strana - odosielateľ písomnosti druhej zmluvnej strane - adresátovi na adresu jeho sídla 

uvedeného v záhlaví tejto dohody, resp. adresu písomne oznámenú zmluvnou stranou ako korešpondenčnú 

adresu. Ak nie je možné doručiť písomnosť na túto adresu, povinnosť odosielateľa je splnená v deň, keď ju 

pošta vrátila odosielateľovi ako nedoručiteľnú zásielku a to bez ohľadu na dôvod, pre ktorý sa ju nepodarilo 

doručiť. 

10.2Zmluvné strany sa výslovne dohodli na oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku medzi zmluvnými 

stranami, ktoré vyplývajú z tejto dohody i prostredníctvom e -mailu a/alebo faxu. Písomnosť doručenú 

prostredníctvom faxu a /alebo e - mailu treba doplniť najneskôr do troch dní predložením originálu spôsobom 

podľa predchádzajúceho odseku tohto článku, pokiaľ nie je v tejto Zmluve dohodnuté inak. 

Článok XI 

Sankcie 

11.1 V prípade, ak Poskytovateľ pri výkone strážnej služby poruší niektorú z povinností vyplývajúcich z ustanovení 

tejto Zmluvy, alebo u niektorého zo zamestnancov Poskytovateľ bude zistené požitie alkoholu alebo inej 

návykovej látky pri výkone bezpečnostnej služby je Poskytovateľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú 

pokutu v sume 100,00 € Uednosto eur), a to za každé aj jednotlivé takéto porušenie. 

11.2V prípade, ak: 

a) Poskytovateľ počas výkonu bezpečnostnej služby riadne neplní povinnosti podľa tejto Zmluvy tým, že jeho 

pracovníci počas plnenia pracovných povinností spia, je Poskytovateľ povinný zaplatiť Objednávateľovi 

zmluvnú pokutu v sume 100,00 € Uednosto eur), a to za každé aj jednotlivé takéto porušenie. Pre 

vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že spánok zamestnanca Poskytovateľa 

počas služby musí byť preukázaný fotografiou alebo videozáznamom; 

b) Poskytovateľ počas výkonu bezpečnostnej služby riadne neplní povinnosti podľa tejto Zmluvy tým, že jeho 

pracovníci nie sú riadne ustrojení podľa tejto Zmluvy, je Poskytovateľ povinný zaplatiť Objednávateľovi 

zmluvnú pokutu v sume 40,00 € (štyridsať eur), a to za každé aj jednotlivé takéto porušenie; 

c) sa zamestnanci Poskytovateľa počas výkonu služby nevhodne alebo vulgárne správajú, je Poskytovateľ 

povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume 40,00 € (štyridsať eur), a to za každé aj 

jednotlivé takéto porušenie; 

d) Poskytovateľ počas výkonu bezpečnostnej služby riadne neplní povinnosti podľa tejto Zmluvy tým, že jeho 

pracovníci nedôsledne vykonávajú kontrolu vstupu a výstupu osôb a/alebo kontrolu prenášania 

predmetov a/alebo kontrolu vozidiel a/alebo inú kontrolu alebo hlásenia v zmysle internej smernice, je 

Poskytovateľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume 100,00 € (jednosto eur), a to za 

každé aj jednotlivé takéto porušenie; 

e) zamestnanci Poskytovateľa počas výkonu služby požívajú jedla mimo priestorov vyhradených pre 

bezpečnostnú službu a mimo stravovacích priestorov, je Poskytovateľ povinný zaplatiť Objednávateľovi 

zmluvnú pokutu v sume 40,00 € (štyridsať eur), a to za každé aj jednotlivé takéto porušenie; 
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f) zamestnanci Poskytovateľa počas výkonu služby fajčia mimo priestorov vyhradených pre fajčenie, je 

Poskytovateľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume 40,00 € (štyridsať eur), a to za 

každé aj jednotlivé takéto porušenie; 

g) Poskytovateľ počas výkonu bezpečnostnej služby riadne neplní povinnosti podľa tejto Zmluvy tým, že 

oneskorene ohlási mimoriadnu udalosť, je Poskytovateľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu 

v sume 40,00 €(štyridsať eur), a to za každé aj jednotlivé takéto porušenie; 

h) Poskytovateľ počas výkonu bezpečnostnej služby riadne neplní povinnosti podľa tejto Zmluvy z dôvodu, 

že jeho nedodržiavajú interné smernice Objednávateľa, je Poskytovateľ povinný zaplatiť Objednávateľovi 

zmluvnú pokutu v sume 40,00 € (štyridsať eur), a to za každé aj jednotlivé takéto porušenie. 

11.3V prípade, že Poskytovateľ nebude schopný ku dňu účinnosti tejto Zmluvy a následne kedykoľvek počas doby 

jej platnosti plniť svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy, je povinný uhradiť Objednávateľovi okrem zmluvnej 

pokuty podľa bodu 11.2. tohto článku tejto Zmluvy aj finančný rozdiel medzi cenou za bezpečnostné služby 

dohodnutou v tejto Zmluve a cenou vynaloženou na stráženie Chráneného objektu podľa tejto Zmluvy iným 

Poskytovateľom bezpečnostnej služby, ktoré Objednávateľ musel realizovať za účelom zabezpečenia 

bezpečnostnej služby a ochrany Chráneného objektu, pričom nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý. 

11.4Zmluvná pokuta je splatná do 30 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o jej uplatnení zo strany 

Objednávateľa Poskytovateľovi. 

11.SZmluvná strana je oprávnená požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa 

vzťahuje zmluvná pokuta a zároveň sa domáhať náhrady všetkej spôsobenej škody vrátane jej časti 

presahujúcej dohodnutú zmluvnú pokutu. Zaplatením zmluvnej pokuty tak nie je dotknuté právo 

Objednávateľa na náhradu škôd, ktoré mu vzniknú porušením povinností Poskytovateľa. 

11.6V prípade neuhradenia faktúry Poskytovateľom v termíne splatnosti je Poskytovateľ oprávnený požadovať od 

Objednávateľa úrok z omeškania v zákonnej výške. Objednávateľ nebude v omeškaní prípade, ak toto 

omeškanie bude spôsobené z dôvodu vyššej moci (napr. na strane Štátnej pokladnice). Objednávateľ nebude 

v omeškaní ani prípadoch, pre ktoré môže Objednávateľ odstúpiť od Zmluvy. 

Článok XII 

Zabezpečenie ochrany spracúvania osobných údajov 

12.1 Poskytovateľ bude v mene Objednávateľa spracúvať osobné údaje nachádzajúce sa v informačných 

systémoch IS Kniha návštev, IS Kamerový systém Objednávateľa v rozsahu nevyhnutnom na plnenie tejto 

Zmluvy. 

12.2Dotknutými osobami sú fyzické osoby - zamestnanci Objednávateľa, návštevy, pacienti Objednávateľa ako 

poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a ďalšie fyzické osoby, ktoré môžu byť zachytené kamerami IS 

Kamerový systém. 

12.3Poskytovateľ bude spracúvať osobné údaje za účelom zabezpečenia ochrany osôb prevzatých 

Objednávateľom do starostlivosti (návštevy), sprostredkovania návštev zamestnancov Objednávateľa a 

ochrany priestorov Objednávateľa pred vniknutím cudzích osôb. 

12.4Poskytovateľ bude spracúvať osobné údaje v rozsahu 
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a) meno a priezvisko návštevy a priezvisko navštíveného zamestnanca Objednávateľa - povolené 

spracovateľské operácie: získavanie, zaznamenávanie, prehliadanie, 

b) titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie a telefónne číslo zamestnanca Objednávateľa - povolená 

spracovateľská operácia: prehliadanie, 

c) záznam postáv a tvárí osôb zachytených kamerovým systémom - povolená spracovateľská operácia: 

prehliadanie. 

12.SPoskytovatel' je povinný: 

a) spracúvať osobné údaje len na základe pokynu Objednávateľa, 

b) zabezpečiť, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje zaviazali, že zachovajú mlčanlivosť o 

informáciách, o ktorých sa dozvedeli, 

c) vykonať opatrenia podľa § 39 zákona o ochrane osobných údajov, 

d) poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi pri zabezpečovaní plnenia povinností podľa § 39 až 43 zákona o 

ochrane osobných údajov s prihliadnutím na povahu spracúvania osobných údajov a informácie dostupné 

Poskytovateľovi, 

e) plniť ďalšie povinnosti vyplývajúce pre sprostredkovateľa zo zákona o ochrane 

osobných údajov. 

12.6Poskytovateľ nie je oprávnený poskytnuté osobné údaje žiadnym spôsobom meniť, kopírovať, rozširovať, 

zverejňovať, komukoľvek poskytovať, sprístupňovať a bez súhlasu Objednávateľa likvidovať. Poskytovateľ 

zodpovedá Objednávateľovi v plnom rozsahu za všetky škody, ktoré Poskytovatel'ovi vzniknú z dôvodu 

porušenia povinností podľa tohoto článku Poskytovateľom alebo ním poverenými osobami. 

12.7Poskytovateľ je oprávnený začať so spracúvaním osobných údajov v mene Objednávateľa prvým dňom 

nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, spracúvanie ukončí súčasne so skončením činností podľa tejto Zmluvy. 

Článok XIII 

Povinnosti Poskytovateľa v súvislosti s priamymi subdodávateľmi 

13.lZmluvné strany sa výslovne dohodli, že ustanovenia tohto článku tejto zmluvy sa budú aplikovať len v prípade, 

ak Poskytovateľ na plnenie časti tejto zmluvy poverí subdodávateľa. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností 

zmluvné strany potvrdzujú, že v prípade, ak Poskytovateľ na plnenie časti tejto Zmluvy nepoverí žiadneho 

subdodávateľa, ustanovenia tohto článku tejto Zmluvy sa neaplikujú. 

13.2Poskytovateľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného 

konania riadne a včas svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie 

povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného Poskytovateľa. 

13.3Poskytovateľ je oprávnený poveriť časťou plnenia predmetu tejto Zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí sú 

uvedení v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy (ďalej len „Zoznam priamych 

subdodávateľov"). 

13 .4Poskytovateľ je oprávnený počas trvania tejto Zmluvy zmeniť subdodávateľa uvedeného v Zozname priamych 

subdodávateľov len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. V písomnej žiadosti 

Poskytovateľa o udelenie súhlasu je Poskytovateľ povinný uviesť o subdodávateľovi všetky údaje uvedené v 

Zozname priamych subdodávateľov. Objednávateľ písomne upovedomí Poskytovateľa o svojom rozhodnutí v 

lehote do S (piatich) kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti o súhlas, v ktorom v prípade neudelenia 
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súhlasu uvedie príslušné dôvody. Ak sa Objednávateľ v lehote podľa predchádzajúcej vety k žiadosti 

Poskytovateľa nevyjadrí, znamená to súhlas Objednávateľa so subdodávateľom. 

13.SAk Objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo nevykonáva príslušnú časť 

predmetu tejto Zmluvy riadne, môže od Poskytovateľa okamžite požadovať náhradu za subdodávateľa. 

Poskytovateľ je povinný spôsobom podľa bodu 13.3 tohto článku tejto Zmluvy žiadosti o náhradu vyhovieť 

najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa alebo v tejto lehote Objednávateľovi oznámiť, 

že príslušný predmet plnenia bude plniť sám. Požiadavka Objednávateľa na zmenu subdodávateľa podľa tohto 

bodu, nemá vplyv na povinnosť Poskytovateľa plniť na základe tejto Zmluvy riadne a včas. 

13.6Ak počas plnenia tejto Zmluvy dôjde k zmene v subdodávateľoch, Poskytovateľ je povinný predložiť 

Objednávateľovi aktuálny Zoznam priamych subdodávateľov do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia 

zmluvy s novým subdodávateľom (doplnenie subdodávateľa do zoznamu) alebo odo dňa skočenia zmluvy so 

subdodávateľom (vynechanie subdodávateľa zo zoznamu bez náhrady). Aktuálny zoznam bude predložený v 

rozsahu údajov podľa Prílohy č. 3 tejto Zmluvy. Na požiadanie Objednávateľa je Poskytovateľ povinný 

Objednávateľovi preukázať deň uzavretia zmluvy s novým subdodávateľom alebo deň skončenia zmluvy so 

subdodávateľom, predložením originálu príslušnej zmluvy alebo dokumentu o ukončení zmluvy, do piatich 

pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. 

13.7Poskytovateľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to 

najneskôr do 10 dní od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom „údaje o subdodávateľovi" sa myslí najmä 

údaje uvedené v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy, zmena právnej formy subdodávateľa, zmena základného imania 

subdodávateľa, začatie konkurzného konania, reštrukturalizačného konania alebo likvidácie subdodávateľa. 

13.8V prípade ak Poskytovateľ poverí časťou plnenia tejto Zmluvy subdodávateľa v rozpore s dojednaním bodu 

16.3 tohto článku tejto Zmluvy alebo zmení subdodávateľa v rozpore s dojednaním bodu 13.5 tohto článku 

tejto Zmluvy je Poskytovateľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 20 % z celkovej hodnoty zákazky podľa 

tejto Zmluvy. 

13.9V prípade omeškania Poskytovateľa s plnením ktorejkoľvek povinnosti Poskytovateľa v zmysle bodov 13.3 až 

13.6 tohto článku tejto Zmluvy je Poskytovateľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € za každý, i 

začatý deň omeškania. 

Článok XIV 

Zmena zmluvy 

14.lZmluvné strany sa dohodli, že ak počas trvania tejto Zmluvy nastane skutočnosť, ktorá má za následok: 

a) zmenu rozsahu poskytovaných bezpečnostných služieb podľa tejto Zmluvy, najmä ale nie výlučne: zmenu 

počtu pracovníkov, prostredníctvom ktorých Poskytovateľ poskytuje služby podľa tejto Zmluvy a/alebo 

zmenu rozsahu požadovaného času, počas ktorého Poskytovateľ zabezpečuje bezpečnostnú službu podľa 

tejto Zmluvy a/alebo zmenu Chráneného objektu alebo jeho rozsahu podľa tejto Zmluvy; 

b) zákonné zmeny, ktoré zmluvné strany v čase uzatvorenia tejto Zmluvy nemohli predvídať, a ktoré môžu 

mať vplyv na cenu podľa tejto Zmluvy, najmä ale nie výlučne zmena minimálnej mzdy, inflačné zmeny, 

zmena DPH a pod., 

konkrétne práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace a alebo sa vzťahujúce na tieto zmeny budú upravené 

samostatným dodatkom k tejto Zmluve bez nového verejného obstarávania. 
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14.2Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že celková hodnota plnenia podľa tejto Zmluvy a súčasne podľa dodatkov 

v zmysle bodu 1 písm. a) a/alebo b) tohto článku tejto Zmluvy nepresiahne hodnotu finančného limitu zákazky 

400 OOO€ bez DPH (slovom: štyristotisíc eur bez DPH) podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Článok XV 

Platnosť a ukončenie Zmluvy 

15.lTáto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňa 1.8.2022 

za predpokladu jej zverejnenia v súlade s § Sa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. Zmluvné strany berú 

na vedomie a súhlasia, že táto Zmluva vrátane všetkých jej súčastí a príloh bude zverejnená v Centrálnom 

registri zmlúv (ďalej aj ako „Register"). Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie 

Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie Zmluvy v registri sa nepovažuje za 

porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené v tejto zmluve ako dôverné v zmysle 

§271 odsek (1) Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie. Táto Zmluva nadobúda účinnosť 

v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov dňa 1.8.2022 za predpokladu jej zverejnenia 

v centrálnom registri zmlúv na úrade vlády SR. 

15.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú na obdobie 12 mesiacov (dvanástich mesiacov) odo dňa nadobudnutia 

účinnosti Zmluvy. 

15.3 Zmluva zaniká zánikom subjektu Objednávateľa alebo Poskytovateľa, ako aj dňom odňatia licencie 

Poskytovateľovi na poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti. O týchto okolnostiach sú zmluvné 

strany povinné informovať druhú zmluvnú stranu bezodkladne. 

15.4Každá zo zmluvných strán je oprávnená ukončiť túto Zmluvu nasledovnými spôsobmi: 

a) písomnou dohodou Zmluvných strán; 

b) výpoveďou, 

c) odstúpením od Zmluvy. 

15.SKtorákoľvek zo zmluvných strán môže túto zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je 3 (tri) 

mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď v písomnej 

forme doručená druhej zmluvnej strane. 

15.6Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy 

druhou zmluvnou stranou. 

15.7Za podstatné porušenie zmluvy zo strany Poskytovateľa sa považuje: 

a) neposkytovanie bezpečnostnej služby v súlade s touto Zmluvou, 

b) existencia dôvodov pre pozastavenie prevádzkovania bezpečnostnej služby, zánik oprávnenia 

prevádzkovať bezpečnostnú službu, alebo odňatie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, 

c) Poskytovateľ neoprávnene uprednostní svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb na úkor záujmov 

Objednávateľa, 

d) Poskytovateľ zneužije vo svoj prospech dôverné informácie o Objednávateľovi, 

e) Poskytovateľ opakovane viac ako 3x (trikrát) poruší akékoľvek povinnosti vyplývajúce mu z tejto Zmluvy, 

f) absencia existencie poistenia podľa článku 8. bod 8.8. tejto Zmluvy, 

15 



g) nepreukázanie poistných zmlúv podľa článku 8 bod 8.8. tejto Zmluvy, ak Poskytovateľ túto povinnosť 

nesplní ani po uplynutí 15 dní odo dňa doručenia druhej výzvy na preukázanie uzavretia poistných zmlúv, 

obsahujúcej upozornenie, že nesplnenie tejto povinnosti zakladá právo objednávateľa na odstúpenie od 

Zmluvy, 

h) výmaz Poskytovateľa z registra partnerov verejného sektora počas trvania Zmluvy, ak má zákonnú 

povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, 

i) nesplnenie povinnosti identifikovať konečného užívateľa výhod v registri partnerov verejného sektora 

počas trvania Zmluvy v zákonom ustanovených termínoch. 

15.8Pri odstúpení od Zmluvy Objednávateľom podľa bodu 15.6. tohto článku tejto Zmluvy z dôvodov podľa bodu 

15. 7. tohto článku tejto Zmluvy nevznikne Poskytovateľovi nárok na zaplatenie ceny za predmet Zmluvy alebo 

jej časti, ktorej porušenie bolo dôvodom na odstúpenie od Zmluvy. 

15.90dstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu a nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného 

odstúpenia na poštovú adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. 

Článok XVI 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

16.1 Vo veciach týkajúcich sa tejto Zmluvy sú oprávnení konať v mene Objednávateľa: 

Štefan Bakoš- vedúci referátu správy ochrany budov 

Ing. Veronika Klochanová - vedúci odboru správy majetku a dopravy. 

16.2Vo veciach týkajúcich sa tejto Zmluvy sú oprávnení konať v mene Poskytovateľa: 

• Ľuboš Lukačovič, konateľ 

• Bc. Ľuboš Lukačovič, výkonný riaditeľ 

16.3Zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán formou písomných a 

obojstranne oprávnenými zástupcami zmluvných strán podpísaných dodatkov v zmysle príslušných 

ustanovení Obchodného zákonníka a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

16.4Právne vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a 

ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov vo vzťahu na predmet a obsah tejto Zmluvy. 

16.SAkékoľvek definície, termíny a slovné spojenia uvedené v tejto Zmluve alebo jej prílohách, sa používajú v 

rovnakom význame v celom texte tejto Zmluvy a jej prílohách, okrem prípadu, ak je v niektorej z príloh 

výslovne uvedené inak. 

16.6Neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá za následok neplatnosť celej Zmluvy, pokiaľ táto 

úplná neplatnosť nevyplýva z príslušných právnych predpisov. Ak na základe zmeny ustanovenia právneho 

predpisu alebo z iných dôvodov niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stratí platnosť alebo účinnosť, zmluvné 

strany vyhlasujú, že ostatné ustanovenia ostávajú platné, pokiaľ to nebude v rozpore s účelom Zmluvy alebo 

ak by sa oddelením ustanovenia, ktoré stratilo platnosť alebo účinnosť, porušil zmysel Zmluvy. 
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16.7Táto Zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a 

Poskytovateľ jeden (1) rovnopis. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli 

a na znak toho, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

16.SZmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto 

Zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

16.9Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy: 

• Príloha č. 1: Potvrdenia o oprávnení Poskytovateľa: 

a) licencia 

b) výpis z obchodného registra poskytovateľa 

• Príloha č. 2: Kópia poistnej zmluvy 

• Príloha č. 3: Zoznam priamych subdodávateľov 

2 8 -07- 2022 
V Bratislave, dňa .„„„„„.„„„ „„„ 

Za Objednávateľa: 

Univerzitná nemocnica - Nemocnica 

svätého Michala, a. s. 

Univerzitná nemc:n:c ::~mornka sv~t.~ho Mich 
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• v io 1. zo-a_ V Bratislave, dna „„ „ „ : „.:„ „ „ „. 

Za Poskytovateľa 



KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU 
v Bratislave 

KRPZ-BA-B-38-042/2018-LIC 
Č.p.: v Bratislave 

Obchodné meno 

LICENCIA 
NA PREVÁDZKOVANIE 

STRÁŽNEJ SLUŽBY 

č. PS 001562 

JOSEBA, s. r. o. 

Sídlo právnickej osoby Bratislava - Petržalka 
Vyšehradská 12 PSČ 

IČO 
36 619 663 

dňa 08. l 0.2020 

851 06 

Rozsah činnosti podľa * 3 písm. a/. bi. cľ. dl. el. fl. g!. h/. i/ zákona 
č. 473/2005 Z. 7. o súkromnej he7pečnosti 

Platnosť licencie do 08.10.2030 

T MV SR 24-002 



Číslo dožiadania: el-284600/2021/B 

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA 
Okresného súdu Bratislava 1 

k dátumu 18.11.2021 

Oddiel: Sro 
Vložka číslo: 131973/B 

1. Obchodné meno 

JOSEBA, s.r.o. 

II. Sídlo 

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 
Vyšehradská 12 
Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka 
PSČ: 851 06. 
Štát: Slovenská republika 

111. IČO: 36 619 663 

IV. Deň zápisu: 08.08.2003 

V. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Vl. Predmet podnikania (činnosti) 

1. Strážna služba v rozsahu§ 3 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i) zákona číslo 473/2005 
Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

VII. Štatutárny orgán: konateľ 

Meno a priezvisko: Ľuboš Lukačovič 
Bydlisko: 
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 
Budyšínka 14188/3A 
Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto 
PSČ: 831 03 
Štát: Slovenská republika 
Dátum narodenia: 27 .10.1994 
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Rodné číslo: 941027/6359 

Vznik funkcie: 17.07.2020 

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ, samostatne. 

VIII. Spoločníci 

Meno a priezvisko: Ľubomíra Lukačovičová 
Bydlisko: 
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 
Ňárad 272 
Názov obce: Ňárad 
PSČ: 930 06 
Štát: Slovenská republika 

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR 
Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR 

IX. Výška základného imania 

6 639,000000 EUR 

X. Rozsah splatenia základného imania 

6 639,000000 EUR 

Ďalšie právne skutočnosti 

XI. Iné ďalšie právne skutočnosti 

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakla-
dateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 236/2003, Nz 18313/2003, zo dňa 
12.03.2003, napísanou Mgr. Zorou Belkovou, v zmysle §§ 28, 105 a nasl. Obchod. zák .. 

Výpis zo dňa 18.11.2021 

Strana 2 



Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 1 ProFi Extra ~GENERALI 

Osvedčenie o poistení 
k poistnej zmluve č. 2408133846 

IČO/RČ 
Poistnlk 

Obchodné meno/názov 

Číslo poistnej zmluvy 

Dátum uzatvorenia poistnej zmluvy 

Poistné obdobie 

Účinnosť osvedčenia 

36619663 

JOSEBA, s.r.o. 

2408133846 

21.07.2021 

od 22.07.2021 do 21.07.2022 

od 22.07.2021 

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Všeobecnými poistnými 
podmienkami neživotného poistenia VPP NP 2020 a zmluvnými ustanoveniami uvedenými v poistnej zmluve. 

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťou: 
• Strážna služba v rozsahu § 3 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i) zákona číslo 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti 
s(lkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Poistenie VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU 

14 Predmet poistenra: Všeobeená 2odpovednosť 

, Základný rozsah poistenia: 

1.1.1 Všeobecná zodpovednosť za škodu 1000000,00 

Pripoistenia: 

1.1.1 Škoda spôsobená inak ako na zdraví, majetku, na veci, ZOl 1000,00 

1.1.2 Vecí užívané, Z02 10000,00 

1.1.3 Náhrada nákladov zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne, ZOS 10000,00 

1.1.4 Odcudzenie. vecí vnesených a odložených, Z06 1000,00 

Toto osvedčenie o poistení nadobúda platnosť len spoločne s poistnou zmluvou a Všeobecnými poistnými podmienkami 
neživotného poistenia VPP NP 2020. 

Dátumom vystavenia tollto osvedčenia o poistení strácajú platnosť všetky doteraz vydélflé osvedčenia o poistení všeobecnej 
zodpovednosti za škodu vystavené k vyššie uvedenej poistnej zmluve. 

V Trnava dňa: 21.07.2021 

Po-1~'!.nlt. 1rnli.1va č , : 
r!4G~l33e46 1/1 

Fínportal, a. s„ 80030149-3 

~~ 



Príloha č. 3. - Zoznam priamych subdodávateľov 

Obchodné meno Sídlo IČO IČDPH Zápis v OR 
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