
Rámcová dohoda 
o poskytovaní služieb strážnej služby 

č. IU/2019/70188 (ďalej len „rámcová dohoda“) 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení 

  
Článok I. 

Zmluvné strany 
  

Názov:        IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 

Sídlo:        Karloveská 64, 842 58 Bratislava 
Zastúpená:       Mgr. Róbert Hronský- generálny riaditeľ 
IČO:        001 576 60     
DIČ:         202 079 8637 
IČ DPH:       SK20 2079 8637 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
IBAN:    SK43 8180 0000 0070 0012 3811 
Kontaktná osoba:  Andrej Kalčík, andrej.kalcik@iuventa.sk, +421 2 592 96 225    

       

(ďalej len „Objednávateľ )  

  
a  
  
Názov:    SECURO spol. s r. o.  
Sídlo:                 Priemyselná 1/A, 82108, Bratislava – Ružinov 
 Zastúpený:   Mgr. Marcel Mach 
IČO:    473 578 78 
DIČ:    2023929897 

IČ DPH:    SK2023929897 
Telefón:   +421 903 598 333  
E-mail:    presnajder@securo.sk  
Bankové spojenie:  UniCredit banka 
IBAN:                 SK7911110000001232926018 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

(spolu ďalej len „Zmluvné strany“)  

  
Článok II. 

Predmet rámcovej dohody 
 
2.1 Účelom tejto rámcovej dohody je úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní 

strážnej služby v súlade so špecifikáciou predmetu zákazky, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto 
rámcovej dohody.  

 
2.2 Predmetom tejto rámcovej dohody je poskytovanie služieb, detailne špecifikovaných v prílohe 

č. 1 tejto rámcovej dohody, určenie podmienok zadávania zákaziek počas platnosti a účinnosti 
tejto rámcovej dohody.  
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2.3 Zákazkou na účely tejto rámcovej dohody sa rozumie objednávka odoslaná Objednávateľom, 
ktorej predmetom je zabezpečenie služby podľa prílohy č. 1 a akceptovaná Poskytovateľom 
spôsobom podľa tejto rámcovej dohody (ďalej len „akceptovaná objednávka“). Pre účely tejto 
dohody je akceptovaná objednávka čiastkovou zmluvou na plnenie. Súčasťou akceptovanej 
objednávky sú príslušné zmluvné podmienky tejto rámcovej dohody. 

 
2.4 Poskytovateľ sa zaväzuje na základe akceptovanej objednávky v súlade s podmienkami tejto 

rámcovej dohody zabezpečiť Objednávateľovi služby podľa prílohy č. 1 a Objednávateľ sa 
zaväzuje za tieto služby zaplatiť dohodnutú cenu v súlade s podmienkami akceptovanej 
objednávky a tejto rámcovej dohody. 

  
 

Článok III. 
Cena za služby 

 
3.1 Predpokladaná maximálna celková cena za predmet rámcovej dohody počas jej platnosti 

a účinnosti je stanovená v súlade s podmienkami uzavretia tejto rámcovej dohody vo výške 
195 786,00 EUR bez DPH (slovom: jednostodeväťdesiatpäťtisícsedemstoosemdesiatšesť EUR 
nula eurocentov bez DPH).  

 
3.2 Cena zabezpečenia a poskytnutia požadovaných služieb je vyčíslená osobitne v prílohe č. 2 

tejto rámcovej dohode. 
 
3.3 Celková cena za predmet tejto rámcovej dohody je závislá od výšky vyčleneného finančného 

limitu na tieto služby po dobu jej platnosti. V cene sú zahrnuté všetky nevyhnutné a účelne 
vynaložené náklady súvisiace s plnením záväzku Poskytovateľa podľa tejto rámcovej dohody. 
Cena za plnenie podľa tejto rámcovej dohody bude zodpovedať cene uvedenej v prílohe č. 2 
tejto rámcovej dohody, v súlade s článkom IV. tejto rámcovej dohody. 

  
3.3 Zmluvná cena poskytnutých služieb ako predmetu rámcovej dohody vyplýva zo súťažnej 

ponuky Poskytovateľa a je stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov. 

 
3.4 Poskytovateľ bude účtovať daň z pridanej hodnoty (DPH) v aktuálnej sadzbe podľa platných 

právnych predpisov v čase poskytnutia služieb.  
 

Článok IV. 
Platobné a iné podmienky 

 
4.1 Podmienky akceptovanej objednávky 
 
4.1.1 Čiastkové plnenie predmetu tejto rámcovej dohody je podmienené vystavením čiastkovej 

objednávky, ktorú Objednávateľ doručí Poskytovateľovi. 
 
4.1.2 Objednávka podľa článku 2.3 tejto zmluvy musí spĺňať náležitosti účtovného dokladu, 

predovšetkým označenie zodpovednej osoby Objednávateľa, vymedzenie objednávaných 
služieb, termín plnenia a dátum vyhotovenia. 

 



4.1.3 Poskytovateľ je povinný objednávku zaslanú Objednávateľom prijať, alebo odmietnuť do 3 
pracovných dní od dňa jej doručenia. Objednávka sa považuje za akceptovanú dňom doručenia 
akceptácie objednávky Poskytovateľom Objednávateľovi. 

 
4.2 Platobné podmienky 
 
4.2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ zaplatí Poskytovateľovi časť ceny v rozsahu 

čiastkového plnenia riadne poskytnutej služby podľa akceptovanej objednávky a podmienok 
tejto rámcovej dohody na základe faktúry/jednotlivých čiastkových faktúr. Poskytovateľ 
vyhotoví faktúru do 15 dní po poskytnutí služieb a odošle ju vo dvoch vyhotoveniach na adresu 
Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Faktúra musí obsahovať okrem náležitosti 
podľa § 74 ods.1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov aj číslo tejto rámcovej dohody a príslušnej akceptovanej objednávky. 

 
4.2.2 Objednávateľ uhradí faktúru formou bezhotovostného platobného styku bez poskytnutia 

preddavku. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia 
Objednávateľovi pri splnení podmienok uvedených v tejto rámcovej dohode. Platobná 
povinnosť Objednávateľa sa bude považovať za splnenú v deň, keď bude z účtu Objednávateľa 
odpísaná príslušná suma v prospech účtu Poskytovateľa. 

 
4.2.3 Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry alebo jej 

povinných príloh s uvedením zodpovedajúcich výhrad a vrátiť faktúru bez zaplatenia najneskôr 
do uplynutia lehoty splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestane plynúť lehota jej 
splatnosti. Nová 30-dňová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia novej opravenej 
faktúry. 

 
4.4 Zodpovednosť za škodu, zmluvné pokuty a riešenie sporov  
 
4.4.1 V prípade porušenia povinnosti zo záväzkového vzťahu je zmluvná strana povinná nahradiť 

škodu tým spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že k porušeniu povinnosti došlo bez jej 
zavinenia. 

 
4.4.2 Poskytovateľ zodpovedá za všetky škody, ku ktorým dôjde v dôsledku jeho činnosti, ako aj 

zanedbaním povinnosti pri plnení predmetu dohody.  
 
4.4.3 Pri neplnení akceptovanej objednávky z dôvodu na strane Poskytovateľa, je Objednávateľ 

oprávnený požadovať od Poskytovateľa zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny príslušnej 
objednávky. Tým však nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. 

 
4.4.4 Dohodnuté sankcie zaplatí povinná strana strane oprávnenej do 30 dní odo dňa doručenia 

vyúčtovania sankcie. 
 
4.4.5 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry za poskytnutie služby v zmysle 

akceptovanej objednávky má Poskytovateľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý 
aj začatý deň omeškania úhrady.  

 
4.4.6 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory z tejto zmluvy vyplývajúce prednostne mimosúdne. 

V prípade ak k dohode nedôjde, je každá zo zmluvných strán oprávnená podať návrh na 



príslušný súd v Slovenskej republike, aby v spornej veci rozhodol. Spory zmluvných strán 
neoprávňujú poskytovateľa zastaviť plnenie rámcovej dohody.  

 
 
 

Článok V. 
Predčasné ukončenie rámcovej dohody 

 
5.1 Táto rámcová dohoda pred uplynutím dohodnutej doby môže zaniknúť výlučne 

nasledovnými spôsobmi: 
5.1.1    písomnou dohodou Zmluvných strán, ku dňu uvedenom v písomnej dohode, 
5.1.2    písomným odstúpením jednou zo Zmluvných strán v prípade podstatného porušenia 

tejto zmluvy i) v zmysle ustanovení § 344 Obchodného zákonníka a ii) v zmysle 
ustanovení § 19 ZVO, 

5.1.3 písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu, pričom 
výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po riadnom doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

 
5.2 Odstúpením od rámcovej dohody nezaniká nárok oprávnenej Zmluvnej strany na zaplatenie 

zmluvnej pokuty a na náhradu vzniknutej škody. 
 
 

Článok VI. 
Doručovanie 

 
6.1 Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná. Za deň 

doručenia písomnosti prostredníctvom pošty zasielanej ako doporučená zásielka s doručenkou 
sa považuje takisto deň: 
a) v ktorom táto zmluvná strana ju odoprela prijať alebo 
b) v ktorom došla do dispozičnej sféry adresáta (t. j. kedy sa mal možnosť oboznámiť so 

zásielkou) alebo 
c) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, „že adresát sa odsťahoval“, 

„adresát je neznámy“ alebo iná poznámka, ktorá podľa poštového poriadku znamená 
nedoručiteľnosť zásielky. 

 
6.2 V prípade e-mailovej komunikácie sa považuje písomnosť za doručenú v deň úspešného 

odoslania emailovej správy na určenú emailovú adresu, aj keď sa adresát s obsahom emailovej 
správy neoboznámil. 

  



Článok VII. 
Záverečné ustanovenia 

 
7.1 Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.12.2022 alebo do vyčerpania 

finančného limitu uvedeného v bode 3.1 tejto rámcovej dohody podľa toho, ktorá z uvedených 
skutočností nastane skôr. 

 
7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že jednotlivé ustanovenia tejto rámcovej dohody môžu byť 

menené, doplňované a rušené iba formou písomných, očíslovaných dodatkov k tejto rámcovej 
dohode, podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán s výnimkou zmeny 
obchodného názvu Poskytovateľa, zmeny sídla podnikania Poskytovateľa, zmeny čísla účtu 
Poskytovateľa a zmeny doručovacej adresy, kedy postačí jednostranné písomné oznámenie o 
zmene adresované druhej zmluvnej strane na kontaktnú adresu uvedenú v záhlaví tejto 
zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že zmena tejto rámcovej dohody je možná len v súlade s  
§ 18 zákona o verejnom obstarávaní. 

 
7.3 Právne vzťahy založené touto rámcovou dohodou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej 

republiky. Ak nie je dohodnuté v tejto rámcovej dohode inak, riadia sa právne vzťahy touto 
rámcovou dohodou zvlášť neupravené príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom 
obstarávaní, Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky. Toto ustanovenie sa v rovnakom rozsahu vzťahuje aj na akceptované 
objednávky uzatvárané na základe tejto rámcovej dohody. Zmluvné strany sa dohodli na 
príslušnosti všeobecných súdov SR. Všetky spory vyplývajúce z tejto rámcovej dohody a 
akceptovaných objednávok budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. V 
prípade, že ku vzájomnej dohode nedôjde, tak sa zmluvné strany sa dohodli na príslušnosti 
všeobecného súdu v mieste sídla Objednávateľa. 

 
7.4 Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami 

obidvoch zmluvných strán a účinnosť 1.1.2020, avšak nie skôr ako deň nasledujúci po dni jej 
zverejnenia. 

 
7.5 Táto rámcová dohoda sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov. 

 
7.6 Táto rámcová dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 

jeden rovnopis je určený pre Poskytovateľa a tri  rovnopisy sú určené pre Objednávateľa. 
 
7.7 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že táto rámcová dohoda bola uzatvorená slobodne a vážne 

po vzájomnej dohode. 
 
7.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzatvoriť túto rámcovú dohodu, ako aj 

spôsobilosť k súvisiacim právnym úkonom nie je žiadnym spôsobom obmedzená alebo 
vylúčená a zároveň vyhlasujú, že si túto rámcovú dohodu pred jej podpisom riadne a dôsledne 
prečítali, jej obsah je pre nich dostatočne určitý a zrozumiteľný a na znak bezvýhradného 
súhlasu a vôle plniť záväzky z nej vyplývajúce ju vlastnoručne podpisujú. 

 
  



7.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody sú prílohy: 
Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zákazky  
Príloha č. 2: Položkový rozpočet   

 

V Bratislave, dňa:  

  
Za Objednávateľa:            Za Poskytovateľa:  

   
 
 
 
  
.................................................  ...............................................  
       Mgr. Róbert Hronský  Mgr. Marcel Mach 
          generálny riaditeľ                     SECURO spol. s r. o. 

 

 



Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky  

1  Z ÁK L AD N Ý  O P I S  

Predmetom zákazky je zabezpečenie nepretržitej strážnej služby pre Objednávateľa osobným výkonom 
strážnej služby vnútorných priestorov budovy IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Karloveská 
64, 842 58 Bratislava a priľahlých vonkajších priestorov prostredníctvom monitorovacích prostriedkov 
(ďalej tiež len „strážna služba“ alebo „služba“). 

2  P O Ž AD O V AN Ý  R O Z S AH  P O S K Y T O V AN E J  S L U Ž B Y   

Strážna služba musí byť poskytovaná v nasledovnom rozsahu: 

2.1 osobný výkon strážnej služby budovy, tzn. vnútorných priestorov budovy IUVENTA – Slovenský 
inštitút mládeže, Karloveská 64, 842 58 Bratislava, 

2.2 výkon strážnej služby priľahlých vonkajších priestorov prostredníctvom monitorovacích 
prostriedkov Objednávateľa,  

2.3 ochrana majetku a ostatných činností uvedených v nasledujúcich bodoch aj v priestoroch  
bikrosovej dráhy a sociálnej budovy prostredníctvom osobného výkonu strážnej služby, 

2.4 služba musí byť realizovaná v pracovných dňoch ako aj v dňoch pracovného pokoja a štátnych 
sviatkov, t.j. 24 hodín nepretržite 1 (jednou) uniformovanou osobou,  

 

Čas výkonu 
Strážnej služby 

Počet pracovníkov  
Poskytovateľa 

Počet hodín za deň 

Nepretržite (24/7) 1 24 

 
Objednávateľ môže v prípade mimoriadnej bezpečnostnej situácie požadovať zvýšenie počtu 
zamestnancov Poskytovateľa - strážnikov. Požiadavka na zvýšenie počtu musí byť uplatnená 
písomne.  

2.5 Pracovníci Poskytovateľa musia byť vyzbrojení základnými bezpečnostnými prostriedkami bez 
zbrane, t. j. donucovacími a pomocnými prostriedkami, ktoré sú povinní nosiť  v  priebehu  služby,  
a  to  putá,  tonfa,  obranný  sprej  KASER,  elektrický  paralyzátor a baterka,   

3 P O Ž AD O V AN Ý  O B SAH  P O S K Y T O V AN E J  S L U Ž B Y   

Strážna služba musí byť poskytovaná za nasledovných podmienok: 
 

3.1 služba vrátnika a informátora pri vstupe do objektu Objednávateľa vykonávaná denne v čase 
06:00 – 22:00 hod., 

3.2 ochrana majetku nachádzajúcom sa vo vnútorných priestoroch budovy a tiež na priľahlých 
vonkajších monitorovaných priestoroch, tak aby sa zabránilo vynášaniu alebo vnášaniu 
hnuteľných vecí z alebo do objektu bez súhlasu Objednávateľa, alebo inému pôsobeniu proti 
záujmom Objednávateľa, 

3.3 kontrola a evidencia osôb vstupujúcich do objektu (zamestnancov, návštev), aby sa zabránilo 
neoprávnenému vstupu osôb do objektu, 

3.4 ochrana osôb zdržujúcich sa oprávnene v objekte Objednávateľa, 



3.5 kontrola pohybu vozidiel a zabezpečenie dodržiavania parkovacieho režimu na parkoviskách pri 
objekte Objednávateľa, 

3.6 zabezpečovanie ochrany objektu, majetku a osôb zdržujúcich sa oprávnene v objekte aj pomocou 
sledovania monitorovacích kamier a iných technických zariadení pasívnej ochrany objektu 
Objednávateľa, tzn. obsluha, kontrola a monitorovanie výstupov elektronických 
zabezpečovacích,   vstupných   kontrolných   a   monitorovacích   prostriedkov,  

3.7 vykonávanie  denných  kontrol  systémov  elektrickej  požiarnej  signalizácie  v  zmysle  vyhlášky  
č. 726/2002 Z. z.,  

3.8 zabezpečovanie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase podľa § 11 vyhlášky MV SR č. 
121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov v zmysle platnej riadiacej 
dokumentácie Objednávateľa a Poskytovateľa; vrátane vedenia a archivácie dokumentácie na 
zaznamenávanie skutkového stavu zisteného pri obchôdzkach vo vzťahu k ochrane pred 
požiarmi (Denník obchôdzok), 

3.9 zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z predpisov o požiarnej ochrane objektov,  

3.10 vykonávanie pravidelných obhliadok/obchôdzok objektu bezprostredne po ukončení pracovnej 
doby a odchode zamestnancov Objednávateľa (22:00 hod.) najmä ale nie len s cieľom  
predchádzania  vzniku  havárií,  nehôd či iných mimoriadnych udalostí (únik vody, plynu, požiar),  

3.11 vykonávanie funkcie spôsobilej osoby na ohlasovni požiarov,   

3.12 kontrola a evidencia pohybu majetku a inventáru z/do objektu,  

3.13 riešenie krízových a havarijných situácií za účelom zabezpečenia ochrany osôb a majetku, najmä 
musí byť zabezpečená kontrola, či počas poskytovania služby nevznikli poruchy elektrických 
a iných zariadení a iné prípadné mimoriadne situácie ohrozujúce bezpečnosť a zdravie osôb 
alebo chráneného majetku nachádzajúcich sa v strážených priestoroch, ktoré musí okamžite 
hlásiť poverenému zamestnancovi Objednávateľa, prípadne záchranným a bezpečnostným 
zložkám Slovenskej republiky,  

3.14 vedenie  zápisov  o  výkone  služby  do  knihy  služieb,  evidovanie  nedostatkov, závad a 
mimoriadnych udalostí do knihy služieb,  

3.15 riadenie sa pokynmi určených zamestnancov Objednávateľa, 

3.16 na žiadosť Objednávateľa musí byť uskutočnená okamžitá výmena zamestnanca uchádzača, 
ktorý hrubým spôsobom poruší platné všeobecne záväzné predpisy o výkone strážnej služby, 
alebo interné predpisy Objednávateľa súvisiace s poskytovaním služby.     

4  Ď AL Š I E  P O D M I E N K Y  PL N E N I A   

4.1 Poskytovateľ je povinný vykonávať službu tvoriacu predmet zákazky v súlade s platnými 
právnymi predpismi Slovenskej republiky ako aj vnútornými predpismi Objednávateľa 
upravujúcimi bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu, s ktorými bude pred 
uzavretím zmluvy oboznámený. 

4.2 Pracovníci Poskytovateľa vykonávajúci strážnu službu musia spĺňať najmä podmienky zákona č. 
473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, v platnom znení.  

4.3 Pracovníci Poskytovateľa vykonávajúci strážnu službu plnia úlohy vyplývajúce zo zákona č. 
215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 



vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej 
bezpečnosti v znení vyhlášky č. 315/2006 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného 
bezpečnostného úradu č. 336/2004 o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti. 

4.4 Pracovníci Poskytovateľa plnia úlohy ohlasovne požiaru a mimoriadnych udalostí. Mimo pracovný 
čas (15:30 hod. až 08:30 hod.) vyrozumievajú zamestnancov objektu o vzniku mimoriadnej 
udalosti - vyhlasujú požiarny poplach a signály civilnej ochrany obyvateľstva. 

4.5 Poskytovateľ služieb musí byť držiteľom platnej licencie na prevádzkovanie strážnej služby v 
súlade so zákonom č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti a certifikátu kvality vydaným 
nezávislou inštitúciou, ktorou sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom 
(EN ISO 9001) na poskytovanie komplexných bezpečnostných služieb - strážna služba v oblasti 
ochrany majetku, osôb a objektov. 



 

 

Príloha č. 2 Položkový rozpočet 

 

Názov kritéria 

 

Predpokladané 

množstvo hodín 

Jednotková 

cena v EUR bez 

DPH 

Celková cena v 

EUR bez DPH 

Výška DPH v 

EUR 

Celková cena 

v EUR s DPH 

Zabezpečenie 
nepretržitej strážnej 

služby 
26 280 7,45 195 786,00 39 157,20 234 943,20 

 


