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Zmluva o vykonávaní strážnej služby vo vybraných objektoch Všeobecnej zdravotnej
poisťovne, a.s.

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Č I .  I

Zmluvné strany

Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Odd.: Sa, Vložka č. 3602/B 
Osoby oprávnené rokovať: 
vo veciach technických: 
vo veciach zmluvy:
(ďalej len „objednávateľ)

a

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka
Ing. Richard Strapko, predseda predstavenstva
Ing. Ľubomír Kováčik, člen predstavenstva
35 937 874
20 220 270 40
SK 2022027040
Štátna pokladnica
SK47 8180 0000 0070 0018 2424

Poskytovateľ:

Skupina dodávateľov 

Líder skupiny:
Obchodné meno: ALL SECURITY, s. r. o.
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
Zastúpený: Ing. Albert Groma -  konateľ spoločnosti, líder skupiny
Splnomocnený na podpis zmluvy na základe plnej moci zo dňa 8.7.2022
IČO: 36 857 670
DIČ: 2022577469
IČ DPH: SK2022577469
Bankové spojenie: Primá banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK09 5600 0000 0087 2054 0001
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vložka č. 20402/L 
Osoby oprávnené rokovať: 
vo veciach technických: 
vo veciach zmluvy:

a



Člen skupiny:
Obchodné meno: Fair Facility SK s.r.o.
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Ďalšie právne skutočnosti: registrovaný sociálny podnik
Sídlo: T.G.Masaryka 6, 960 01 Zvolen
Zastúpený: Ing. Norbert Matyšek -  konateľ spoločnosti, člen skupiny
Osoba splnomocnená na podpis zmluvy: Ing. Albert Groma -  lider skupiny
IČO: 50 529 561
DIČ: 2120359362
IČDPH: SK2120359362
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK57 0900 0000 0051 8310 9393
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka č. 30576/S 
Osoby oprávnené rokovať: 
vo veciach technických: 
vo veciach zmluvy:

(ďalej len „poskytovateľ)

(objednávateľ a poskytovateľ spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“)

uzatvárajú túto Zmluvu o vykonávaní strážnej služby vo vybraných objektoch Všeobecnej 
zdravotnej poisťovne, a.s. (ďalej len „zmluva“) na základe výsledku verejného obstarávania 
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní').

Či. II
Predmet zmluvy

1. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečovať pre objednávateľa výkon strážnej služby v rozsahu 
podrobne špecifikovanom v Prílohe č. 1 tejto zmluvy -  Špecifikácia poskytovaných služieb 
(ďalej len „predmet zmluvy“ alebo „služby'), za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi za riadne a včas dodané služby podľa 
tejto zmluvy cenu vo výške a za podmienok podľa tejto zmluvy.

3. Miestom plnenia predmetu zmluvy sú objekty objednávateľa, uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy 
-  Zoznam objektov.

ČI. III
Povinnosti poskytovateľa

1. Pri plnení záväzkov z tejto zmluvy je poskytovateľ povinný postupovať s odbornou 
starostlivosťou a zaväzuje sa bez zbytočného odkladu oznamovať objednávateľovi všetky 
skutočnosti súvisiace s plnením služieb.

2. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť plnenie predmetu zmluvy v potrebnej kvalite, 
v požadovanom čase a v požadovanom rozsahu, za podmienok podľa tejto zmluvy. 
Objednávateľ nie je povinný plnenie poskytnuté na základe tejto zmluvy prevziať a zaplatiť, 
pokiaľ kvalita služby nebude objednávateľom akceptovaná.

3. Poskytovateľ je povinný bezodkladne e-mailom informovať poskytovateľa o trvalých alebo 
prechodných zmenách osôb, oprávnených rokovať vo veciach technických alebo 
oprávnených rokovať vo veciach zmluvy, uvedených v čl. I tejto zmluvy.

4. Poskytovateľ sa zaväzuje oznámiť objednávateľovi kontaktné osoby pre jednotlivé miesta 
plnenia bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti 
tejto zmluvy, zaslaním zoznamu kontaktných osôb na e-mailovú adresu osoby oprávnenej 
rokovať vo veciach technických za objednávateľa, uvedenú v čl. I zmluvy. Každú zmenu



kontaktnej osoby je poskytovateľ povinný objednávateľovi oznámiť bez zbytočného 
odkladu, najneskôr však do 7 dní odo dňa vzniku nových skutočností.

5. Poskytovateľ vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia na uzavretie a plnenie tejto 
zmluvy. V prípade, že k riadnemu plneniu tejto zmluvy bude potrebné v budúcnosti získať 
akékoľvek ďalšie oprávnenie, je poskytovateľ povinný tak urobiť bez ďalšieho odkladu.

6. Poskytovateľ vyhlasuje, že má všetky technické a finančné prostriedky a personálne 
kapacity potrebné na riadne splnenie záväzkov prijatých v tejto zmluve. Preukázanie 
nepravdivosti niektorého z vyhlásení obsiahnutého v tomto bode, spočívajúcej 
v nedostatku oprávnení, nemá za následok zánik povinnosti poskytovateľa získať 
chýbajúce oprávnenie bez zbytočného odkladu, resp. bez zbytočného odkladu zabezpečiť 
dostatočné prostriedky, či kapacity na riadne splnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto 
zmluvy.

7. Poskytovateľ je povinný oznamovať objednávateľovi nových zamestnancov, ktorí budú 
zabezpečovať výkon strážnej služby v jednotlivých miestach plnenia, a to najneskôr v deň 
prvého nástupu nového zamestnanca na výkon strážnej služby zaslaním informácie na 
e-mailovú adresu osoby oprávnenej rokovať vo veciach technických za objednávateľa, 
uvedenej v čl. I zmluvy.

8. Poskytovateľ je povinný preukazovať splnenie predmetu zmluvy mesačne, vystavením 
Potvrdenia o vykonaní služieb, ktoré predloží kontaktnej osobe objednávateľa v príslušnom 
mieste plnenia, a ktoré bude obsahovať najmä:
a) obdobie poskytovania služieb -  kalendárny mesiac,
b) počet hodín poskytovania pravidelnej strážnej služby v príslušnom mesiaci,
c) zoznam ďalších poskytnutých služieb v príslušnom mesiaci v rozsahu podľa prílohy 

č. 1 zmluvy,
d) podpis kontaktnej osoby poskytovateľa,
e) podpis kontaktnej osoby objednávateľa,
f) dátum vyhotovenia.

9. Poskytovateľ sa zaväzuje, že počas celej doby plnenia tejto zmluvy bude mať uzatvorené 
všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu v minimálnej hodnote 900 000,00 eur 
vrátane DPH, na krytie spôsobených škôd spôsobených pri plnení tejto zmluvy.

10. Poskytovateľ sa zaväzuje, že počas celej doby platnosti tejto zmluvy bude mať platnú 
licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 9 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, o udelení ktorej 
rozhodlo príslušné Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Slovenskej republiky.

Čl. IV
Povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať poskytovateľovi počas doby platnosti zmluvy 
nevyhnutnú súčinnosť potrebnú na riadne a včasné plnenie predmetu zmluvy.

2. Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne e-mailom informovať poskytovateľa o trvalých 
alebo prechodných zmenách osôb, oprávnených rokovať vo veciach technických alebo 
oprávnených rokovať vo veciach zmluvy, uvedených v čl. I tejto zmluvy.

3. Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť poskytovateľovi kontaktné osoby pre jednotlivé miesta 
plnenia bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti 
tejto zmluvy, zaslaním zoznamu kontaktných osôb na e-mailovú adresu osoby oprávnenej 
rokovať vo veciach technických za poskytovateľa, uvedenú v čl. I zmluvy. Každú zmenu 
kontaktnej osoby je objednávateľ povinný poskytovateľovi oznámiť bez zbytočného 
odkladu, najneskôr však do 7 dní odo dňa vzniku nových skutočností.

4. Objednávateľ je povinný prevziať poskytnutú službu spôsobom dohodnutým v čl. III bod 8 
zmluvy v prípade, že služba bola poskytnutá v rozsahu predmetu zmluvy, v náležitej 
kvalite a podľa podmienok, dohodnutých v tejto zmluve.



ČI. v
Cena predmetu zmluvy a platobné podmienky

1. Zmluvné strany si dohodli na cene za plnenie predmetu zmluvy v súlade so zákonom 
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ako na jednotkových cenách za 
jednotlivé poskytované služby, ktoré sú položkovo rozpísané v Prílohe č. 3 zmluvy -  
Rozpis cien požadovaných služieb.

2. Jednotkové ceny za plnenie predmetu zmluvy, uvedené v prílohe č. 3 zmluvy, sú zhodné 
s cenami z ponuky úspešného uchádzača, ktorého ponuku prijal objednávateľ ako verejný 
obstarávateľ v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a zahrňujú všetky náklady 
poskytovateľa, spojené s riadnym plnením predmetu zmluvy.

3. Celková cena za plnenie predmetu zmluvy:
Cena bez DPH 820 998,00 eur
Sadzba DPH 20%
DPH 164 199,60 eur
Cena vrátane DPH 985 197,60 eur
(slovom deväťstoosemdesiatpäťtisícstodeväťdesiatsedem eur šesťdesiat centov), 
pričom celkovou cenou sa rozumie sumár všetkých peňažných plnení, ktoré budú 
uhradené objednávateľom poskytovateľovi v súlade s touto zmluvou. Objednávateľ pritom 
nie je povinný vyčerpať celý finančný objem uvedený v tomto ustanovení zmluvy a je len 
na objednávateľovi, aké služby a v akom rozsahu si u poskytovateľa objedná na základe 
skutočných potrieb.
V prípade, že poskytovateľ nie je platiteľom DPH, uvedie len cenu celkom, t. j. cenu 
vrátane DPH a informáciu, že nie je platiteľom DPH.
Ak sa poskytovateľ, ktorý v čase uzatvorenia tejto zmluvy nie je platiteľom DPH, stane 
platiteľom DPH počas plnenia predmetu zmluvy, celková cena za plnenie podľa tohto bodu 
sa bude považovať za cenu vrátane DPH, a to odo dňa vzniku povinnosti poskytovateľa 
odviesť DPH.

4. DPH za plnenie predmetu zmluvy bude poskytovateľ fakturovať vo výške podľa 
všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase poskytnutia zdaniteľného 
plnenia. V prípade zmeny výšky sadzby DPH sa nevyžaduje úprava formou dodatku k tejto 
zmluve, ale poskytovateľ bude automaticky účtovať výšku sadzby DPH platnej v čase 
poskytnutia zdaniteľného plnenia.

5. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať dohodnutú cenu za poskytovanie predmetu zmluvy 
mesačne na základe faktúr poskytovateľa, vystavených bez zbytočného odkladu, 
najneskôr však do 5. pracovného dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po mesiaci 
zdaniteľného plnenia. Podkladom pre vyhotovenie faktúry bude Potvrdenie o vykonaní 
služieb, vyhotovené pre každé miesto plnenia v súlade s čl. III bod 8 zmluvy. Potvrdenie 
o vykonaní služieb pre každé miesto plnenia bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu faktúry 
poskytovateľa. Objednávateľ bude uhrádzať dohodnutú cenu za poskytovanie predmetu 
zmluvy na bankový účet: IBAN: SK09 5600 0000 0087 2054 0001, ktorý musí byť zhodný 
s číslom účtu, uvedeným na faktúre, VS: číslo faktúry.

6. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej preukázateľného doručenia 
objednávateľovi na e-mailovú adresu: fakturvPC@vszp.sk.

7. Faktúra, vystavená poskytovateľom, musí byť vyhotovená v súlade s ustanoveniami 
príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a touto zmluvou. V opačnom 
prípade je objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru poskytovateľovi na opravu, resp. 
doplnenie, pričom prestane plynúť lehota splatnosti faktúry a nová lehota začne plynúť 
dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi na e-mailovú adresu: 
fakturyPC@vszp.sk.

mailto:fakturvPC@vszp.sk
mailto:fakturyPC@vszp.sk


ČI. VI
Mlčanlivosť a ochrana dôverných informácií

1. Poskytovateľ berie na vedomie, že v rámci plnenia tejto zmluvy získa on, resp. jeho 
zamestnanci, prístup k osobným údajom fyzických osôb, a to zamestnancov, zmluvných 
partnerov objednávateľa, ako aj iných osôb, vstupujúcich do objektov objednávateľa.

2. Poskytovateľ berie na vedomie, že v rámci plnenia tejto zmluvy získa alebo môže získať 
on alebo jeho zamestnanci, či zmluvní partneri prístup k dôverným informáciám 
objednávateľa alebo tretích osôb.

3. V súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy si obe zmluvné strany navzájom budú 
vymieňať dôverné informácie, ktoré môžu byť druhou zmluvnou stranou používané 
výlučne pre činnosti súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy.

4. Za dôverné informácie sa podľa tejto zmluvy považujú všetky skutočnosti povahy 
obchodnej, právnej, prevádzkovej, technickej, dokumentárnej, informatívnej a inej, 
akokoľvek súvisiacej so zmluvnou stranou, ktoré sa dostanú do dispozície druhej zmluvnej 
strany, alebo ak druhá strana získa vedomosť o ich obsahu.

5. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách 
a zaväzujú sa, že príjmu všetky rozumné opatrenia na ochranu dôverných informácií 
a tieto dôverné informácie budú chrániť minimálne v takom rozsahu, v akom chránia 
vlastné dôverné informácie.

6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že písomnosti (vrátane písomností v elektronickej podobe), 
obsahujúce dôverné informácie, ktoré jedna strana poskytuje druhej, nebudú bez 
výslovného súhlasu druhej zmluvnej strany kopírovať, ani žiadnym iným spôsobom 
rozmnožovať a kedykoľvek ich na požiadanie vrátia druhej zmluvnej strane, vrátane 
všetkých kópií alebo opisov, alebo ich na základe požiadavky druhej zmluvnej strany 
preukázateľne zlikvidujú, vrátane všetkých kópií alebo opisov.

7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že kedykoľvek na základe žiadosti druhej zmluvnej strany 
preukázateľne zlikvidujú všetky písomnosti (vrátane písomností v elektronickej podobe) 
ňou alebo osobami na jej druhej strane vytvorené, ktoré obsahujú dôverné informácie, 
ktoré jej boli poskytnuté druhou zmluvnou stranou.

8. Zmluvné strany sa zaväzujú, že bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany 
neposkytnú dôverné informácie v žiadnej forme tretím osobám, s výnimkou tých svojich 
zamestnancov, zástupcov, alebo ďalších osôb v obdobnom postavení (ďalej len 
„oprávnené osoby“), ktoré s nimi potrebujú byť oboznámené, aby mohol byť plnený 
predmet zmluvy.

9. Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť, že ich oprávnené osoby budú zachovávať 
mlčanlivosť vo vzťahu k dôverným informáciám. Pokiaľ poruší oprávnená osoba 
ktorejkoľvek zmluvnej strany povinnosť mlčanlivosti vo vzťahu k dôverným informáciám, 
považuje sa to za porušenie mlčanlivosti tejto zmluvnej strany.

10. Poskytovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí dostatočné poučenie pre všetky osoby, ktoré sa 
budú zúčastňovať na plnení predmetu tejto zmluvy, o podstate dôvernej informácie v 
zmysle tejto zmluvy a príslušných právnych predpisov a nevyhnutnosti ich utajenia v 
súlade s touto zmluvou. Splnenie tejto povinnosti je poskytovateľ povinný preukázať, ak 
ho o to objednávateľ požiada.

11. Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na informácie,
a) ktoré sú alebo sa stanú všeobecne známymi alebo verejne dostupnými inak, ako 

porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy,
b) ktoré prijímajúca strana doloží ako informácie ňou legálne vlastnené v čase ich 

poskytnutia alebo ktoré boli prijímajúcou stranou nezávisle odvodené a vytvorené bez 
využitia dôvernej informácie, ktorú táto dostala od poskytujúcej strany,

c) ktoré prijímajúca strana doloží ako informácie získané zákonnou cestou od tretej 
strany, ktorá ich legitímne získala alebo vyvinula, a ktorá nemá žiadnu povinnosť, ktorá 
by obmedzovala ich zverejňovanie,



d) ktorých zverejnenie je vyžadované všeobecne záväzným právnym predpisov alebo 
nariadené rozhodnutím súdu, prokuratúry alebo iného oprávneného orgánu verejnej 
moci,

e) na ktorých poskytnutie tretej strane dala poskytujúca strana strane prijímajúcej vopred 
písomný súhlas.

ČI. VII
Spracúvanie osobných údajov - poverenie sprostredkovateľa

1. V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov v konsolidovanom znení (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajoV'), (Nariadenie a zákon na 
ochranu osobných údajov spolu ďalej len ako „právne predpisy o ochrane osobných 
údajov“) je objednávateľ prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov 
a poskytovateľ je povereným sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov.

2. Sprostredkovateľ je oprávnený začať spracúvať osobné údaje najskôr v deň 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a iba po dobu účinnosti tejto zmluvy.

3. Prevádzkovateľ týmto poveruje sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov na 
účely identifikácia osôb, vstupujúcich a nachádzajúcich sa v objektoch prevádzkovateľa 
-  miestach plnenia.

4. Predmetom spracúvania sú osobné údaje sprístupnené sprostredkovateľovi 
prevádzkovateľom, a to údaje o zamestnancoch (meno, priezvisko, titul, miesto výkonu 
práce, pracovisko, tel. číslo, e-mail), ako aj údaje o zmluvných partneroch a ďalších 
osobách, vstupujúcich do objektov prevádzkovateľa.

5. Spracúvané osobné údaje sú/nie sú osobitnou kategóriou osobných údajov.
6. Účelom spracúvania osobných údajov sprostredkovateľom je zabezpečenie ochrany 

života, zdravia dotknutých osôb a majetku prevádzkovateľa.
7. Kategórie dotknutých osôb sú zamestnanci prevádzkovateľa, zmluvní partneri, poistenci 

a ďalšie osoby, vstupujúce do objektov prevádzkovateľa.
8. Sprostredkovateľ nesmie spracúvať osobné údaje v žiadnom inom informačnom 

systéme, iba v tom, ktorý je určený v tejto zmluve a nesmie vyhotovovať ani žiadne kópie 
osobných údajov v elektronickej ani v papierovej forme.

9. Zoznam povolených operácií s osobnými údajmi pre sprostredkovateľa:
- získavanie,
- zaznamenávanie,
- usporadúvanie,
- uchovávanie,
- prehliadanie,
- vymazanie alebo likvidácia.

ČI. VIII
Ochrana osobných údajov

1. Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že nepoverí spracúvaním osobných údajov ďalšieho 
sprostredkovateľa.

2. Sprostredkovateľ pred prvým spracúvaním osobných údajov zabezpečí, že spracúvanie 
osobných údajov bude realizovať prostredníctvom poverených osôb v zmysle Nariadenia.

3. Sprostredkovateľ je povinný prijať bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné) na 
ochranu osobných údajov minimálne v rozsahu vyhlášky Úradu na ochranu osobných 
údajov Slovenskej republiky č. 158/2018 Z. z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na 
ochranu osobných údajov -  rozsah (implementácia) každého opatrenia musí byť v zhode 
s ISO 27002:2013.

4. Sprostredkovateľ nie je oprávnený poskytnuté údaje prevádzkovateľom: i)využiť na iný



účel ako je definovaný v bode 5 tohto článku zmluvy, ii) využiť pre vlastnú potrebu alebo 
iii) ich poskytnúť inej osobe.

5. Sprostredkovateľ je povinný viesť záznamy o všetkých kategóriách spracúvateľských 
činností, ktoré vykonal v mene prevádzkovateľa a to v rozsahu či. 30 ods. 2 Nariadenia.

6. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi súčinnosť pri vybavovaní 
žiadostí na výkon práv dotknutej osoby.

7. Sprostredkovateľ je povinný po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania 
osobných údajov na základe rozhodnutia prevádzkovateľa osobné údaje vymazať alebo 
vrátiť prevádzkovateľovi a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak 
právo Únie alebo právo členského štátu nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.

8. Sprostredkovateľ umožní zodpovednej osobe a osobám určeným zodpovednou osobou 
prevádzkovateľa riadny výkon auditu alebo kontroly u sprostredkovateľa podľa potreby. 
Audit alebo kontrola môže byť vykonaný kedykoľvek, aj bez predchádzajúcej informácie 
najmenej v rozsahu: nahliadania do dokumentov, nahliadanie do informačných systémov, 
audit procesov, pracovných postupov v sídle, prevádzkarni alebo na pobočke 
sprostredkovateľa. Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa sú zverejnené 
na webovej stránke prevádzkovateľa. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť 
prevádzkovateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností 
ochrany osobných údajov podľa tohto článku zmluvy.

9. V prípade, že budú zistené nedostatky týkajúce sa ochrany osobných údajov, ďalšie 
spracúvanie osobných údajov vykonávané sprostredkovateľom, musí byť prerušené do 
preukázateľného odstránenia nedostatkov. O zistených nedostatkoch a aj o ich 
odstránení sa vypracuje osobitný písomný záznam, ktorý podpíše zodpovedná osoba 
prevádzkovateľa a osoby zodpovedné za predmet plnenia tejto zmluvy za 
sprostredkovateľa.

10. Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že poverené osoby sprostredkovateľa podľa bodu 2. tohto 
článku sú oboznámené so spôsobom oznamovania podozrení z udalostí, ktoré majú alebo 
by mali v prípade svojho dokonania negatívny dopad na bezpečnosť aktív 
prevádzkovateľa (ďalej len „bezpečnostných incidentov“) v súvislosti s informačným 
systémom a spracúvanými osobnými údajmi najmä v prípadoch: narušenia bezpečnosti 
priestorov, nesprávneho fungovania informačného systému, prístupu neoprávnenej osoby 
k informačnému systému alebo k osobným údajom a pod. Sprostredkovateľ je povinný 
bezodkladne o bezpečnostnom incidente informovať zodpovednú osobu prevádzkovateľa 
a aj e-mailom na adrese: incident@vszp.sk. Sprostredkovateľ je následne povinný 
bezodkladne na vlastné náklady vykonať všetky činnosti potrebné na minimalizovanie 
rizika hrozby spôsobenej bezpečnostným incidentom.

11. Nedodržanie ustanovení bodov 1 až 10 tohto článku zmluvy je považované za závažné 
porušenie zmluvy. V prípade závažného porušenia zmluvy má objednávateľ právo 
odstúpiť od zmluvy.

12. Sprostredkovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú spracúvaním osobných údajov, ak 
neboli splnené povinnosti, ktoré sa právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, alebo 
touto zmluvou ukladajú výslovne sprostredkovateľovi, alebo ak konal nad rámec alebo 
v rozpore s pokynmi prevádzkovateľa, ktoré boli v súlade s právnymi predpisov o ochrane 
osobných údajov. Sprostredkovateľ sa zbaví zodpovednosti ak preukáže, že vznik škody 
nezavinil.

ČI. IX
Náhrada škody, pokuty a sankcie

1. Ak poruší jedna zo zmluvných strán preukázateľne niektorú povinnosť, ktorá pre ňu 
vyplýva z tejto zmluvy, a to čo i len z nedbanlivosti (ďalej aj ako „porušitel“) alebo ak dôjde 
k udalosti, ktorá sa podľa predmetu tejto zmluvy považuje za porušenie povinnosti pri 
spracúvaní osobných údajov alebo za porušenie povinnosti mlčanlivosti, vzniká 
poškodenej zmluvnej strane nárok na náhradu vzniknutej škody; právo požadovať 
zmluvnú pokutu v súlade s týmto článkom tým nie je dotknuté.
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2. Zmluvná strana musí tvrdenie o porušení povinnosti podľa bodu 1 tohto článku druhou 
zmluvnou stranou relevantne preukázať.

3. Objednávateľ má právo v prípade, že pri plnení predmetu zmluvy dôjde zo strany 
poskytovateľa k porušeniu niektorej z jeho povinností súvisiacich s ochranou osobných 
údajov uvedených, uplatniť si u poskytovateľa zmluvnú pokutu vo výške 5 000,00 eur za 
každý prípad porušenia povinnosti, čím nie je dotknuté jeho právo od zmluvy odstúpiť 
podľa čl. VIII bod 11 zmluvy.

4. Sprostredkovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú spracúvaním osobných údajov, ak 
neboli splnené povinnosti, ktoré sa právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, alebo 
touto zmluvou ukladajú výslovne sprostredkovateľovi, alebo ak konal nad rámec alebo 
v rozpore s pokynmi prevádzkovateľa, ktoré boli v súlade s právnymi predpisov o ochrane 
osobných údajov. Sprostredkovateľ sa zbaví zodpovednosti ak preukáže, že vznik škody 
nezavinil.

5. Objednávateľ má právo v prípade omeškania poskytovateľa s plnením predmetu zmluvy 
uplatniť si voči poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny služby 
za každý začatý deň omeškania.

6. V prípade omeškania objednávateľa so splnením svojho záväzku zaplatiť dohodnutú 
zmluvnú cenu, je objednávateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi úrok z omeškania vo 
výške podľa Obchodného zákonníka v platnom znení.

7. Uplatnením ktorejkoľvek zmluvnej pokuty alebo úroku z omeškania v zmysle tejto zmluvy 
nie je dotknuté právo poškodenej zmluvnej strany na náhradu vzniknutej škody v celom 
rozsahu ani právo na uplatnenie ďalšej zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy. Objednávateľ 
môže uplatňovať náhradu škody, pokuty a sankcie kumulatívne.

8. Objednávateľ má právo aj na náhradu škody, ktorá mu preukázateľne vznikla nesplnením 
vlastnej daňovej povinnosti poskytovateľa, platiteľa DPH, v zmysle § 78 zákona 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o DPH“) a následne uplatnením ručenia za daň voči objednávateľovi v zmysle § 69b tohto 
zákona. Objednávateľ má zároveň právo uplatniť u poskytovateľa i trovy konania, ktoré 
mu vzniknú v konaní podľa § 69b zákona o DPH s príslušným daňovým úradom.

9. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať svoje pohľadávky voči 
poskytovateľovi, ktoré mu vznikli z dôvodu uplatnenia ručenia za daň voči objednávateľovi 
v zmysle § 69b zákona o DPH, vrátane trov konania, ktoré mu vznikli v konaní 
s príslušným daňovým úradom alebo z dôvodu dlžného poistného na zdravotné poistenie.

10. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si náhradu škody, pokuty a sankcie kedykoľvek 
v priebehu plnenia predmetu zmluvy, ako aj po zániku tejto zmluvy v prípade, ak porušenie 
zmluvných podmienok stanovených touto zmluvou zistí po zániku tohto zmluvného 
vzťahu. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať voči poskytovateľovi svoje 
pohľadávky vzniknuté z titulu náhrady škody a/alebo zmluvnej pokuty uplatnenej podľa 
tejto zmluvy.

11. Poskytovateľ nie je oprávnený bez súhlasu objednávateľa jednostranne započítať 
akékoľvek svoje pohľadávky voči objednávateľovi s pohľadávkami objednávateľa 
vyplývajúcimi z tejto zmluvy.

12. Ak nie je splnená povinnosť podľa § 11 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“) alebo ak je partner 
verejného sektora v omeškaní so splnením povinnosti podľa § 10 ods. 2 tretej vety zákona 
o registri partnerov verejného sektora, nie je objednávateľ v omeškaní, ak z tohto dôvodu 
neplní, čo mu ukladá táto zmluva.

13. Ak objednávateľ nevyužije zákonné právo v prípadoch uvedených v zákone o registri 
partnerov verejného sektora, a to odstúpiť od tejto zmluvy v zmysle § 15 ods. 1 zákona 
o registri partnerov verejného sektora, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej 
pokuty od poskytovateľa vo výške 5 000,00 eur.

14. Poskytovateľ vyhlasuje, že spĺňa podmienky v súlade s § 11 ods. 1 písm. c) zákona 
o verejnom obstarávaní. V prípade, ak sa toto vyhlásenie ukáže ako nepravdivé,



objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, azhotoviteľ je povinný nahradiť 
objednávateľovi škodu, ktorá mu tým vznikla.

ČI. X
Osobitné ustanovenia

1. Poskytovateľ je oprávnený plniť predmet zmluvy aj prostredníctvom subdodávateľov, ktorí 
musia spĺňať podmienky pre realizáciu predmetu zmluvy, týkajúce sa osobného 
postavenia v rozsahu, v akom bolo ich splnenie vyžadované od poskytovateľa a neexistujú 
u nich dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom 
obstarávaní, v súlade s § 41 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade realizácie 
predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá poskytovateľ 
objednávateľovi tak, ako keby plnil predmet zmluvy sám. Objednávateľ je oprávnený od 
tejto zmluvy odstúpiť, ak zistí, že poskytovateľ zabezpečuje realizáciu predmetu zmluvy 
prostredníctvom subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 41 zákona o verejnom 
obstarávaní, čím nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody z tohto dôvodu 
vzniknutej. Zoznam subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4 tejto zmluvy -  Zoznam 
subdodávateľov.

2. V prípade, že niektorý zo subdodávateľov nie je v okamihu podpísania tejto zmluvy známy 
a vstúpi do procesu v priebehu plnenia predmetu tejto zmluvy, resp. sa zmení niektorý zo 
subdodávateľov počas plnenia tejto zmluvy, alebo sa zmenia údaje, týkajúce sa 
konkrétneho subdodávateľa, musí byť táto zmena odsúhlasená zmluvnými stranami 
formou písomného dodatku k tejto zmluve. O každej zmene je poskytovateľ povinný 
bezodkladne - najneskôr do 7 kalendárnych dní - písomne informovať objednávateľa, 
pričom je povinný zároveň predložiť objednávateľovi čestné prehlásenie, že 
subdodávateľ, ktorého sa zmena týka, spĺňa podmienky pre plnenie predmetu tejto 
zmluvy. Ak poskytovateľ tento záväzok nedodrží, považuje sa to za závažné porušenie 
zmluvných podmienok a poskytovateľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 20 % z ceny za realizáciu predmetu zmluvy vrátane DPH, uvedenej v či. V bod 
3 tejto zmluvy. Objednávateľ je oprávnený zmluvnú pokutu jednostranne započítať a z 
tohto dôvodu krátiť dohodnutú odplatu za poskytnutie služieb podľa tejto zmluvy. 
Objednávateľ je oprávnený dohodnutú zmluvnú pokutu vo výške 20% vyúčtovať 
poskytovateľovi aj po poskytnutí služieb, ak dodatočne zistí, že poskytovateľ porušil 
záväzok podľa tohto bodu.

3. Objednávateľ má právo požiadať poskytovateľa o zmenu subdodávateľa vybraného 
poskytovateľom, ak má nato závažné dôvody. Poskytovateľ je povinný žiadosti 
objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť 
subdodávateľa, pričom nový subdodávateľ musí byť objednávateľom odsúhlasený.

4. Poskytovateľ sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy používať iba takých subdodávateľov, ktorí 
sú riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak sa na nich takáto povinnosť 
vzťahuje.

5. Poskytovateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek práva a pohľadávky vyplývajúce z tejto 
zmluvy na tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Právny 
úkon, ktorým budú práva a pohľadávky postúpené v rozpore s týmto bodom, bude 
neplatný.

6. V prípade, že v priebehu plnenia zmluvy zanikne potreba objednávateľa zabezpečiť 
pravidelnú strážnu službu v mieste plnenia podľa tejto zmluvy z objektívnych dôvodov a 
vznikne potreba objednávateľa zabezpečiť zhodnú pravidelnú strážnu službu v novom 
mieste plnenia v rovnakom okrese, zmluvné strany sa zaväzujú v nadväznosti na § 18 
ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní dodatkom k tejto zmluve upraviť príslušné 
zmluvné ustanovenia bez navýšenia Celkovej ceny za pravidelné služby podľa prílohy 
č. 3 tejto zmluvy, aktuálnej v čase nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú osobne, poštou, 
kuriérskou službou alebo e-mailom. Každá zo zmluvných strán je povinná písomne



informovať druhú zmluvnú stranu o akejkoľvek zmene adresy, e-mailu, alebo kontaktných 
údajov. Písomnosti doručované poštou a kuriérskou službou sa doručujú na adresu sídla 
zmluvných strán, uvedenú v čl. I tejto zmluvy. Písomnosti doručované osobne sa považujú 
za doručené v deň ich prevzatia, alebo dňom kedy adresát odoprel prevziať zásielku. 
Písomnosti doručované poštou alebo kuriérskou službou sa považujú za doručené v deň 
prevzatia zásielky adresátom, alebo v deň keď sa zásielka vrátila odosielateľovi späť ako 
nedoručená, aj keď sa adresát o zásielke nedozvedel. Písomnosti doručované 
prostredníctvom e-mailu sa považujú za doručené nasledujúci pracovný deň po ich 
odoslaní na e-mailovú adresu druhej zmluvnej strany.

8. Na doručovanie písomností týkajúcich sa vzniku, zmeny, zániku alebo akéhokoľvek 
porušenia zmluvy sa nepoužije e-mail.

9. Písomnosti a komunikácia medzi zmluvnými stranami týkajúca sa tejto zmluvy bude 
prebiehať v slovenskom jazyku, vrátane vystavovania účtovných dokladov a ich príloh, 
pričom všetky oznámenia s právnym alebo zmluvným účinkom sa budú posielať druhej 
zmluvnej strane na jej adresu uvedenú v čl. I tejto zmluvy, na jej dodatočne písomne 
oznámenú adresu alebo na adresu evidovanú v Obchodnom alebo inom registri.

Čl. XI
Osobitné protikorupčné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa nesmú dopustiť, nesmú schváliť, ani povoliť žiadne konanie v súvislosti 
s dojednávaním, uzatváraním alebo plnením tejto zmluvy, ktoré by spôsobilo, že by 
zmluvné strany alebo osoby ovládané zmluvnými stranami porušili akékoľvek platné 
protikorupčné všeobecne záväzné právne predpisy. Táto povinnosť sa vzťahuje najmä na 
neoprávnené plnenia, vrátane urýchľovacích platieb (facilitation payments) verejným 
činiteľom, zástupcom alebo zamestnancom orgánov verejnej správy alebo blízkym 
osobám verejných činiteľov, zástupcov alebo zamestnancov orgánov verejnej správy.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neponúknu, neposkytnú, ani sa nezaviažu poskytnúť 
žiadnemu zamestnancovi, zástupcovi alebo tretej strane konajúcej v mene druhej 
zmluvnej strany, a rovnako neprijmú, ani sa nezaviažu prijať od žiadneho zamestnanca, 
zástupcu alebo tretej strany konajúcej v mene druhej zmluvnej strany žiadny dar, ani inú 
výhodu, či peňažnú alebo inú, v súvislosti s dojednávaním, uzatváraním alebo plnením 
tejto zmluvy v rozpore s Etickým kódexom Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu, pokiaľ si budú 
vedomé alebo budú mať konkrétne podozrenie na korupciu pri dojednávaní, uzatváraní 
alebo pri plnení tejto zmluvy.

4. V prípade, že akýkoľvek dar alebo výhoda v súvislosti s dojednávaním, uzatváraním alebo 
plnením tejto zmluvy je poskytnutý zmluvnej strane alebo zástupcovi zmluvnej strany 
v rozpore s týmto článkom, môže zmluvná strana od tejto zmluvy odstúpiť.

5. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať základné morálne a etické hodnoty ustanovené 
v obsahu Etického kódexu Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. V prípade 
nedodržiavania stanovených morálnych a etických hodnôt je zmluvná strana oprávnená 
od tejto zmluvy odstúpiť.

Čl. XII
Ukončenie zmluvy

1. Túto zmluvu je možné ukončiť pred dobou platnosti, na ktorú bola dojednaná:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) písomnou výpoveďou objednávateľa,
c) odstúpením od zmluvy v prípadoch, uvedených v § 344 a nasl. Obchodného 

zákonníka,
d) odstúpením zmluvnej strany v prípadoch, uvedených v tejto zmluve.



2. Objednávateľ môže zmluvu vypovedať kedykoľvek, a to aj bez uvedenia dôvodu. 
Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej 
zmluvnej strane.

3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade:
a) porušenia povinností poskytovateľa podľa čl. X body 1 a 2 zmluvy,
b) ak sa poskytovateľ stane dlžníkom poistného na zdravotné poistenie voči 

objednávateľovi,
c) ak právnickej osobe poskytovateľa bol uložený jeden, alebo viacero trestov, uvedených 

v § 10 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

d) dňom právoplatného rozhodnutia registrujúceho orgánu o výmaze podľa § 12 zákona 
o registri partnerov verejného sektora,

e) dňom právoplatného rozhodnutia registrujúceho orgánu o pokute podľa § 13 ods. 2 
zákona o registri partnerov verejného sektora,

f) ak je partner verejného sektora viac ako 30 dní v omeškaní so zápisom novej 
oprávnenej osoby (§ 10 ods. 2 tretia veta zákona o registri partnerov verejného 
sektora),

g) ak subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú 
povinnosť zapisovať sa do registra verejného sektora, nie sú zapísaní v registri 
partnerov verejného sektora,

h) ak sa v priebehu plnenia zmluvy stala konečným užívateľom výhod poskytovateľa, jeho 
subdodávateľa alebo jeho subdodávateľa podľa osobitného predpisu osoba podľa § 11 
ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, a do 30 dní nedôjde k náprave 
v súlade s zákonom o registri partnerov verejného sektora.

4. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomnosti druhej zmluvnej strane, alebo 
k inému termínu, ktorý zmluvná strana v odstúpení uvedie.

5. V prípade predčasného ukončenia zmluvy si zmluvné strany vysporiadajú všetky, a to aj 
finančné záväzky, prevzaté v súlade s podmienkami tejto zmluvy, o čom vyhotovia písomný 
protokol.

Čl. XIII
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 7. 2024.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch 

zmluvných strán a účinnosť dňom 1. 8. 2022 po jej predchádzajúcom zverejnení 
v Centrálnom registri zmlúv, resp. v prípade jej neskoršieho zverejnenia dňom 
nasledujúcim po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a zákona 
č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

3. Túto zmluvu je možné meniť alebo doplniť len formou očíslovaných písomných dodatkov 
podpísaných obidvoma zmluvnými stranami, v súlade s §18 zákona o verejnom 
obstarávaní a ďalšími platnými právnymi predpismi.

4. Vzťahy medzi obidvoma zmluvnými stranami výslovne neupravené v tejto zmluve sa 
riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušnými právnymi 
predpismi platnými v SR.

5. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory prednostne mimosúdnou dohodou. 
Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa budú riadiť právnym poriadkom platným na 
území SR a na riešenie prípadných sporov je príslušný slovenský súd.

6. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho tri pre objednávateľa a jeden pre 
poskytovateľa.



7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 - Špecifikácia poskytovaných služieb,
Príloha č. 2 - Zoznam objektov,
Príloha č. 3 - Rozpis cien požadovaných služieb,
Príloha č. 4 - Zoznam subdodávateľov.

Za objednávateľa Za poskytovateľa:

V Bratislave, dňa....2.9..:09- 2022 V Žiline, dňa J.g -0S--2Q22

Ing. Richajxf-Stqapko Ir Albert Groma
predseda predstavenstva 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

k iteľ, líder skupiny
ALL SECURITY, s. r. o.
na základe plnej moci zo dňa 8.7.2022

I

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.



Príloha č. 1 zmluvy

Špecifikácia poskytovaných služieb

1. Plnenie služieb v rámci zmluvy v súlade so zákonom č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní
služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
a) Strážnej služby na objektoch objednávateľa podľa Prílohy č. 2 a č.3 zmluvy, 

v rozsahu ochrany majetku na verejne prístupnom mieste, ochrany majetku na 
inom než verejne prístupnom mieste a ochrany osôb.

b) Doprovod pri preprave finančnej hotovosti a cenín.
c) Výjazd pohotovostnej služby v prípade ohrozenia objektu alebo osôb na základe 

požiadavky pravidelnej strážnej služby, zodpovedných zamestnancov 
objednávateľa alebo signalizácie EZS a EPS.

d) Strážna služba na mimoriadnu objednávku, výkon služby jednou oprávnenou 
osobou.

2. Miesto výkonu požadovaných služieb podľa bodu 1 a ich časové vymedzenie sú
uvedené v Prílohe č. 3 zmluvy.

3. Poskytovateľ bude vykonávať nasledovné činnosti v rozsahu strážnej služby:

a) Pravidelné činnosti v oblasti ochrany objektov
- výkonávanie pravidelnej dennej a nočnej strážnej služby vrátane výkonu pochôdzok 

v objektoch uvedených v bode 2,
- výkon pravidelnej strážnej služby na verejne prístupnom mieste, a inom než 

verejne prístupnom mieste v objektoch a na pozemkoch objednávateľa,
- informačná činnosť, poskytovanie tlačív občanom,
- vedenie Knihy návštev a zabezpečenie vyrozumievania navštívených osôb, ktoré 

si návštevu vyzdvihnú a po skončení ju odvedú do vestibulu objektu,
- vyžadovanie preukázania sa služobným preukazom od zamestnancov 

objednávateľa,
- vedenie evidencie osôb prichádzajúcich alebo zostávajúcich na pracovisku mimo 

pracovnej doby a porovnávanie so zoznamom osôb, ktoré majú vstup povolený 
v inom ako pracovnom čase,

- vedenie evidencie zamestnancov v prípade, že je zamestnanec nútený sa vrátiť na 
pracovisko po pracovnej dobe, alebo v dňoch pracovného pokoja alebo voľna, 
napr. zabudol si vec, ktorú z vážnych dôvodov potrebuje (kľúče, lieky, osobné veci 
a pod.) zaznamenanie jeho pobytu v objekte,
po skončení stránkových hodín zabezpečenie obmedzenia vstupu do objektu s 
výnimkou návštev so súhlasom príslušného zamestnanca objednávateľa, 
kontrola okolia objektov objednávateľa určených v Prílohe č. 2 zmluvy v 
nepravidelných intervaloch, ktoré určí objednávateľ s prihliadnutím na špecifikáciu 
stráženého objektu -  nepravidelný časový interval minimálne tri krát v rámci rannej 
pracovnej zmeny,

- kontrola a obsadzovanie (vymedzenie) parkovacích miest na určených 
parkovacích plochách pri objektoch VšZP a. s. podľa Prílohy č. 2 zmluvy pre 
návštevy ak o to požiadajú pracovníci VšZP a. s. -  navštívené osoby.

- monitorovanie kamerovým systémom na objektoch uvedených v Prílohe č. 2 
zmluvy, kamerový systém je inštalovaný a servisovaný objednávateľom.

- zabránenie ohrozenia chráneného objektu,
- zabránenie neoprávnenému vynášania materiálu a vecí (vyžadovať písomný 

súhlas oprávnenej osoby) zo stráženého objektu, v prípade nejasností konzultovať 
s určeným zamestnancom objednávateľa,



- kontrola predmetov, materiálov a všetkých vecí vnášaných do objektov, pričom je 
zakázané vnášať zbrane (výnimkou sú služobné zbrane zamestnancov strážnej 
služby, príslušníkov policajného zboru a armády SR počas služby), výbušniny a 
horľaviny (výnimkou sú horľaviny potrebné pre špecifickú pracovnú činnosť napr. 
farby, laky, lepidlá a pod.), alkoholické nápoje, toxické látky a zvieratá),

- získavanie poznatkov vzťahujúcich sa k ochrane majetku objednávateľa (napr. 
porušenie vstupných dverí a okien, osvetlenia objektu, signalizačného zariadenia 
a pod.), každé ráno pred nástupom do práce o tomto informovať určenú osobu,

- vyžadovanie preukazu totožnosti osoby pristihnutej pri páchaní priestupku, alebo 
pri neoprávnenom vstupe alebo výstupe do a zo stráženého objektu,

- od dodávateľských organizácií vyžadovanie povolenia vstupu od oprávnenej 
osoby,

- evidovanie zástupcov, resp. zamestnancov dodávateľských organizácií v Knihe 
návštev a informovanie príslušného zamestnanca za účelom sprevádzania po 
budove;

- správa kľúčového systému objednávateľa a zodpovednosť za vydávanie a 
preberanie kľúčov od určených zamestnancov,

- zodpovednosť za vydávanie, preberanie a úschovu kľúčov upratovačkám príp. 
upratovacím službám, (spôsob vydávania bude dohodnutý zodpovednou osobou 
objektu objednávateľa a spresnený v každom chránenom objekte zvlášť),

- vedenie Knihy evidencie služieb: 
s  dátum služby,
s  druh služby,
v' časové vymedzenie trvania služby,
v' meno, priezvisko a číslo identifikačného preukzau osoby poverenej výkonom 

SBS,
/  druh a identifikačné číslo vecných bezpečnostných prostriedkov alebo iných 

technických prostriedkov používaných na zabezpečenie výkonu SBS, 
v' udalosti, majúce vplyv na priebeh služby,

- konzultačná činnosť v oblasti fyzickej bezpečnosti a ochrany osôb;
- sprostredkovanie vedenia evidencie ubytovaných hostí zapisovaním totožnosti 

ubytovaných hostí v prípade, že existuje možnosť ubytovania v objekte,
- monitorovanie objektov prostredníctvom signálu EZS, EPS a vedenie príslušnej 

dokumentácie o kontrolách zariadení EZS a EPS,
- v lehote do 30 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy 

vypracovanie a predloženie objednávateľovi na odsúhlasenie plánov ochrany 
objektov a osôb objednávateľa, dodržiavanie plánov ochrany a priebežné 
predkladanie návrhov na skvalitnenie plánov ochrany a návrhov režimových 
opatrení v záujme skvalitňovania výkonu SBS v jednotlivých objektoch 
objednávateľa počas platnosti zmluvy

b) Pravidelné činnosti v oblasti ochrany osôb:
- zadržanie osoby pristihnutej pri trestnom čine alebo bezprostredne po ňom 

v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku,
- poskytnutie prvej pomoci a privolanie záchrannej lekárskej služby v prípade 

zranenia osôb,
- zistenie totožnosti zúčastnených osôb a postupovať v prípade mimoriadnej udalosti 

v zmysle § 51 zákona o bezpečnostnej službe,
- vyrozumenie určeného zodpovedného zamestnanca objednávateľa za príslušný 

objekt,
- zabezpečenie svedkov,
- vyrozumenie miestne príslušného oddelenia PZS,
- obsluha ohlasovne požiarov



c) Činnosti vykonávané na základe objednávky objednávateľa:
- doprovod pri preprave finančnej hotovosti a cenín, (ďalej len „Doprovod“) do 10 km 

s použitím poisteného motorového vozidla poskytovateľa,
- výjazd pohotovostnej služby v prípade narušenia objektu alebo ohrozenia osôb na 

základe výzvy riadnej strážnej služby, určených zodpovedných zamestnancov 
objednávateľa za jednotlivé objekty,

- strážna služba na mimoriadnu objednávku, výkon služby jednou oprávnenou 
osobou, požadovaný dátum výkonu, trvanie a podrobnosti požadovanej služby 
budú vopred dohodnuté s poskytovateľom a uvedené v objednávke.

4. Osoby poverené výkonom fyzickej ochrany podľa tohto zákona sú oprávnené:
a) presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými prostriedkami, či ten, kto 

vstupuje do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo z neho vystupuje, 
nemá pri sebe alebo na sebe predmety pochádzajúce z protiprávnej činnosti 
súvisiacej s chráneným objektom, chráneným miestom alebo chránenou osobou 
alebo nemá pri sebe alebo na sebe predmety, ktorými by mohol spáchať 
protiprávnu činnosť, a tieto mu odobrať,

b) zakázať vstup do chráneného objektu alebo na chránené miesto nepovolaným 
osobám,

c) zakázať vstup do chráneného objektu alebo na chránené miesto osobám, ktoré 
majú pri sebe zbraň, ak je do chráneného objektu alebo na chránené miesto vstup 
so zbraňou zakázaný,

d) viesť evidenciu o vstupe alebo výstupe osôb a dopravných prostriedkov do 
chráneného objektu alebo z chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo 
z chráneného miesta; na tento účel je oprávnený vyžadovať preukázanie 
totožnosti29) alebo preukázanie príslušnosti k ozbrojenému zboru alebo 
ozbrojenému bezpečnostnému zboru,

e) zaznamenávať technickými prostriedkami vstup alebo výstup osôb a dopravných 
prostriedkov do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo z chráneného 
objektu alebo z chráneného miesta,

f) vyžadovať preukázanie totožnosti u osoby, ktorá je pristihnutá pri páchaní 
priestupku alebo trestného činu, ktorý súvisí s výkonom fyzickej ochrany, alebo 
bezprostredne po spáchaní takéhoto priestupku alebo trestného činu,

g) v súvislosti s výkonom fyzickej ochrany vyžadovať preukázanie totožnosti osoby, 
ktorá bola pristihnutá pri neoprávnenom vstupe do chráneného objektu alebo na 
chránené miesto, alebo osoby, ktorá bola pristihnutá pri neoprávnenom výstupe z 
chráneného objektu alebo z chráneného miesta,

h) presvedčiť sa, či ten, kto vstupuje do chráneného objektu alebo na chránené miesto 
s dopravným prostriedkom alebo z neho vystupuje s dopravným prostriedkom, 
nemá v dopravnom prostriedku alebo na dopravnom prostriedku predmety alebo 
zvieratá pochádzajúce z protiprávnej činnosti súvisiacej s chránenou osobou alebo 
s chráneným objektom, alebo s chráneným miestom, alebo predmety, ktorými by 
mohol spáchať protiprávnu činnosť, a tieto mu odobrať,

i) na čas nevyhnutný, do príchodu policajta, Vojenskej polície alebo obecnej polície, 
predviesť na strážne stanovisko osobu, ktorá v súvislosti s výkonom fyzickej 
ochrany odmieta alebo nemôže hodnoverne preukázať svoju totožnosť a bola 
pristihnutá pri páchaní priestupku alebo bezprostredne po spáchaní priestupku, 
alebo ktorá bola pristihnutá pri neoprávnenom vstupe do chráneného objektu alebo 
na chránené miesto alebo pri neoprávnenom výstupe z chráneného objektu alebo 
z chráneného miesta,

j) za podmienok podľa osobitného predpisu29a) presvedčiť sa, 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.



5. Spôsob a rozsah poskytovania služby objektovej ochrany
Poskytovateľ zabezpečuje výkon služby komplexnej objektovej ochrany osobami 
v rovnošate odsúhlasenej a schválenej Objednávateľom. Rovnošata rešpektuje 
vážnosť a postavenie Objednávateľa a nesmie byť zameniteľná s rovnošatou 
príslušníka ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojených bezpečnostných zborov, 
ozbrojených zborov a iných osôb vykonávajúcich úlohy verejnej správy. Na rovnošate 
je na vhodnom a viditeľnom mieste umiestnené označenie obsahujúce názov 
Poskytovateľa a meno a priezvisko zamestnanca Poskytovateľa.

6. Spracovanie, vedenie a aktualizácia dokumentácie a záznamov o plánovaných 
a zrealizovaných úkonoch ako aj prístup k nim
Spracovanie, vedenie a aktualizácia dokumentácie a písomných informácii k 
činnostiam vyplývajúcim z plnenia predmetu zmluvy. Tieto viesť v aktuálnom čase a 
v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi. Prístup k týmto údajom 
zabezpečiť objednávateľovi aj v digitálnej podobe prostredníctvom vlastnej webovej 
aplikácie poskytovateľa. Poskytovateľ bude webovú aplikáciu obsahujúcu údaje pre 
objednávateľa priebežne aktualizovať a dopĺňať v kalendárovom vyhotovení. Tieto 
budú poskytovať úplnú a aktuálnu informáciu v danom mesiaci o plánovaných a už 
zrealizovaných výkonoch. Poskytovateľ je povinný zabezpečovať bezpečnosť 
informácii a osobných údajov verejného obstarávateľa a jeho zamestnancov, s ktorými 
sa oboznámi pri plnení predmetu zmluvy a bude dodržiavať ustanovenia zákona č. NR 
SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

7. Poskytovateľ pre začatím poskytovania služieb podľa tejto zmluvy je povinný 
zrealizovať súčinnosť s kontaktnou osobou objednávateľa za účelom zosúladenia 
dokumentácie a postupov pri plnení zmluvy.



Príloha č. 2 zmluvy

Zoznam objektov



Príloha č. 3 zmluvy

Rozpis cien požadovaných služieb

1. Cenová ponuka za strážnu službu podľa bodu 3.písm a) a b) Prílohy č. 1 zmluvy - pravidelné služby v oblasti ochrany objektov a osôb

p .č . Služby SBS na objekte VšZP/Položka

Výkon SBS služby

Požadovaná SBS
V č a s e o d -d o

v h o d .

Predpokladaný 

počet za dva roky 

výkonu SBS 

v hod.

Jednotková cena 

za osobohodinu 

SBS

v  EUR bez DPH

Celková cena 

za položku 

v  EUR bez DPH

1.
23496 6,9000 162122,4000

2. 17520 6,2000 108 624,0000

3. 6474 6,2000 40138,8000

4. 6474 6,7000 43 375,8000

5. 6474 5,8000 37 549,2000

6. 6474 6,5000 42 081,0000

7. 6474 5,8000 37 549,2000

8. 6474 6,1000 39 491,4000

9.
1245 5,0000 6 225,0000

10. 17520 6,2000 108 624,0000

11. 6474 5,8000 37 549,2000

12. 6474 6,0000 38 844,0000

13. 17520 6,2000 108 624,0000

Celková cena za pravidelné služby v  EUR bez D PH 810798,00

DPH 20%  v  EUR 162 159,60

Celková cena za pravidelné služby v  EUR s DPH 972 957,60

2. Cenová ponuka za služby podľa bodu 3. pism. c) Prílohy £. 1 zmluvy - na vyžiadanie objednávateľa

p.č. Požadovaná činnosť/Položka Merná jednotka
Predpokladaný počet 

činností za 2 roky
Jednotková cena za činnosť 

v  EUR bez DPH

Celková cena za 

položku 
v  EUR bez DPH

1. D oprovod podľa špecifikácie {do 10 km) ks 360 15,0000 5 400,0000

2. Výjazd (jeden zásah) ks 120 15,0000 1 800,0000
3. Strážna služba na m im oriadnu objednávku hod. 500 6,0000 3 000,0000

Celková cena za služby na vyžiadanie v EUR bez DPH 102()4

DPH 20%  v  EUR 2040

Celková cena za služby na vyžiadanie v EUR bez DPH 12240



Príloha č. 4 zmluvy

Zoznam subdodávateľov

Obchodné meno: ALL SECURITY, s. r. o., líder skupiny dodávateľov 
Adresa sídla: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina

I. ‘Zabezpečenie predmetu zákazky „Vykonávanie strážnej služby vo vybraných objektoch 
Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.“, vyhlásenej podľa zákona o verejnom obstarávaní, 
vo veci ktorej je uzatvorená Zmluva o vykonávaní strážnej služby vo vybraných objektoch 
Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., budeme plniť prostredníctvom týchto 
subdodávateľov:

1. Obchodné meno subdodávateľa uvedené v Obchodnom, resp. Živnostenskom registri: 
Adresa sídla, resp. miesto podnikania, uvedené v Obchodnom, resp. Živnostenskom registri: 
IČO subdodávateľa:
Meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby, oprávnenej konať za 
subdodávateľa:
Percentuálny podiel subdodávky: % z celkovej ceny predmetu zákazky bez DPH 
Stručný opis zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky:

Čestne vyhlasujem, že subdodávateľ spĺňa podmienky pre plnenie predmetu tejto zmluvy, 
týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu, v akom bolo ich splnenie vyžadované od 
dodávateľa a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 
a 8 zákona o verejnom obstarávaní, v súlade s § 41 zákona o verejnom obstarávaní.

Čestne vyhlasujem, že subdodávateľ je/nie je* partnerom verejného sektora a je/nie je* 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného 
sektora.
(text bodu 1 použiť opakovane podľa počtu subdodávateľov)

©  ‘Zabezpečenie uvedeného predmetu
ei iKHoHóx/o+ŕiľra/

zmluvy nebudeme plniť prostredníctvom

Ing. Albert Groma, líder skupiny 
na základe plnej moci zo dňa 8.7.2022

1 6 -09- 2022
V Žiline, dňa ...................

* zakrúžkovať bod I. alebo bod II. a v prípade zakrúžkovania bodu I. uviesť správne informácie 
v čestnom vyhlásení v bode I.


