Zmluva o poskytovaní služieb
uzavretá v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
Článok I.
Zmluvné strany
1. Objednávateľ:

Názov:
Adresa sídla:
Zastúpený:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Slovenskej republiky
Štefanovičova 3, P. O. Box 76
810 05 Bratislava 15, Slovenská republika
Ing. Ľubica Urbanová, generálna tajomníčka služobného úradu,
konajúca na základe poverenia č. UNMS/02136/2020-110
006122/2020

Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

30 810 710
2020850711
SK2020850711 registrácia podľa § 7 zákona č. 222/2004
Z. z. o DPH

Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
SWIFT:

Štátna pokladnica Bratislava
SK39 8180 0000 0070 0006 8787
SPSRSKBA

Telefón:
E-mail:
Registratúrny záznam číslo:
ÚNMS SR nie je platiteľom DPH.

@normoff.gov.sk
UNMS/03753/2020-402, 015052/2020

(ďalej len „objednávateľ“)
2. Poskytovateľ:
Obchodné meno: SPB Security s.r.o.
Adresa sídla: Kremnická 26, 851 01 Bratislava
Štatutárny zástupca:
(štatutárni zástupcovia):
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
a) zmluvných:
b) technických:
IČO: 44 626 975
DIČ: 2022804553
IČ DPH: SK 2022804553
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK63 1100 0000 0026 2772 7915
E-mail: dkfbplus@gmail.com
Zapísaný: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 57167/B
(ďalej len „poskytovateľ“)

Článok II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa vykonávať strážne a informačné služby (ďalej
len „strážne služby“) v objektoch v správe ÚNMS SR a v objektoch v správe a užívaní ostatných
správcov a užívateľov nachádzajúcich sa v areáli na Karloveskej 63, Bratislava (ďalej len “Areál“)
a v budove objednávateľa na Štefanovičovej 3 v Bratislave, v období od 01.12.2020
do 30.09.2022 pre objednávateľa a záväzok objednávateľa zaplatiť za poskytnuté strážne služby
poskytovateľovi dojednanú cenu. Poskytovateľ bude strážne služby vykonávať v Areáli na osobnej
vrátnici (ďalej tiež „Objekt 1“) a vrátnici pre motorové vozidlá (ďalej tiež „Objekt 2“). V budove
na Štefanovičovej 3, Bratislava bude strážne služby vykonávať na recepcii budovy (ďalej tiež
„Objekt 3“). Poskytovanie strážnych služieb zahŕňa najmä, avšak nie výlučne, nasledovné
činnosti:
Pre Objekt 1 a Objekt 2:

ochranu majetku v správe ÚNMS SR a ostatných správcov a užívateľov objektov v areáli
na Karloveskej 63, Bratislava proti poškodeniu, zničeniu alebo akémukoľvek inému
zásahu, ktorý by mohol strážený objekt alebo majetok ohroziť, poškodiť alebo viesť k jeho
odcudzeniu, neoprávnenému užívaniu alebo strate;

poskytovanie strážnej služby v súlade s § 3 písm. a), b), c), f), g) a i) 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 a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov;

statickú strážnu službu na vrátniciach dvoch objektov v kombinácii s preukázateľnými
obchôdzkami v priestoroch a areáli na Karloveskej 63, Bratislava v dohodnutých
intervaloch a podľa potreby;

odomykanie, odkódovanie budovy, zakódovanie a zamykanie budovy;

vizuálnu kontrolu priestorov budovy, ktorá je spojená s uzatváraním prístupných okien,
zapínaním a vypínaním osvetlenia a uzatváraním tečúcej vody;

zabezpečovanie obsluhy elektronického zabezpečovacieho zariadenia (ďalej len „EZS“)
a elektronickej požiarnej signalizácie (EPS);

plnenie informačných a recepčných služieb vo vzťahu k zamestnancom ÚNMS SR,
návštevám a iným správcom a užívateľom objektov v areáli na Karloveskej 63, Bratislava
podľa pokynov ÚNMS SR, usmerňovanie a poskytovanie základných informácií osobám
pri vstupe do areálu, príp. budovy;

ochranu zamestnancov a majetku objednávateľa i ostatných organizácií a užívateľov
(nájomcov) sídliacich v objektoch objednávateľa a v Areáli objednávateľa v súlade
s režimovými opatreniami,

režimovú činnosť ochrany objektov minimálne v rozsahu vstup a pohyb osôb, vjazd
a výjazd vozidiel, obchôdzková činnosť a pomoc a spolupráca pri riešení prípadov
ohrozenia zdravia a životov osôb alebo majetku v chránených objektoch;

riešenie krízových situácií, ohlasovaciu povinnosť v prípade narušenia objektu
alebo havarijnej situácie (prasknuté potrubie, vytečenie vody, požiar a pod.);

odkódovanie a zakódovanie EZS budovy, kontrolu vnútorných priestorov budov;

výkon pravidelných obchôdzok v priestoroch objektov, kontrolu vonkajších priestorov
budov a areálu;

kontrolu neporušenosti plášťa budov ako aj uzatváracích zariadení (napr. rampy, vstupné
brány, dvere);

kontrolu všetkých administratívnych priestorov a sociálnych zariadení po odchode
zamestnancov, pozhasínanie rozsvietených svetiel;

kontrolu kamerového systému pre objekty a areál objednávateľa;

kontrolu bezpečného uzavretia vchodových dverí a okien (formou vonkajšej obhliadky
budov);

kontrolu a stráženie obvodového oplotenia areálu vrátane kontroly vonkajších priestorov
budov a areálu spojenú s hrubým upratovaním pred budovou (pozbieranie náhodne
zaneseného drobného odpadu na pozemok areálu, napr. papiere, plastové fľaše a pod.);

informačnú službu (informátorská činnosť), poskytovanie základných informácií klientom
a návštevám a ich usmerňovanie v rámci Areálu;

vykonávanie funkcie spojovateľa - prepájanie hovorov počas pracovnej doby stanovenej
pre daný objekt;

kontrolu a zabezpečovanie režimu pri vstupe do objektu a odchode osôb z objektu,
zamedzenie vstupu nepovolaných osôb do areálu objednávateľa;

evidenciu a ohlasovanie návštev a servisných spoločností vrátane vydávania
návštevných kariet;































prijímanie a uvádzanie návštev a servisných spoločností vrátane vydávania
návštevníckych kariet;
vykonávanie doprovodu tretím stranám v budove (servisné spoločnosti, iní zmluvní
partneri);
kontaktovanie navštívených zamestnancov objednávateľa, či príjme návštevu, prepájanie
volaní, odovzdanie písomných odkazov, mimoriadnych osobne doručených zásielok;
podávanie základných informácií klientom a asertívne zvládanie agresívnych klientov;
výkon kľúčovej služby, evidenciu a ukladanie kľúčov (odovzdávanie a preberanie kľúčov
od izieb, kancelárií, učební, zasadačiek a ostatných priestorov);
výkon služieb recepcie vrátane evidencie ubytovaných, ubytovania hostí a evidencie
návštev v priestoroch objednávateľa (kontrola dodržiavania pokynov podľa ubytovacieho
poriadku a nočného kľudu po 22.00 h);
zabezpečenie plnenia úloh a opatrení na úseku ochrany pred požiarmi ustanovených v §
11 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej
prevencii v znení neskorších predpisov;
zabezpečenie plnenia úloh ohlasovne požiaru (s osobitnou ostražitosťou v čase zníženej
prevádzky a mimo pracovnej doby), v prípade vzniku požiaru vykonanie obhliadky miesta,
bezodkladné privolanie Hasičského a záchranného zboru a organizovanie spoločného
postupu pri likvidácii požiaru;
vyhlasovanie požiarneho poplachu, plnenie úloh pri evakuácii a plnenie ostatných úloh,
ktoré vyplývajú pre zamestnanca strážnej služby z dokumentácie ochrany pred požiarmi;
nahlasovanie porúch a havárií počas nepretržitej prevádzky 24 h (elektrina, výťahy, voda,
kanalizácia, kúrenie);
ohlasovaciu povinnosť a plnenie úloh pri zabezpečovaní činnosti pri vzniku mimoriadnych
situácií v mimopracovnom čase;
zabezpečenie obsluhy zariadení elektronickej požiarnej signalizácie (EPS) a vykonávanie
ich dennej kontroly poučenými zamestnancami spôsobom uvedeným v návode
na obsluhu, v popisnom označení a v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej
signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly
funkčnosti požiarnych hlásičov (raz denne zaevidovať v knihe elektronickej požiarnej
signalizácie), vrátane vedenia súvisiacej dokumentácie;
vedenie prevádzkovej knihy zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie, vrátane
vykonávania záznamov o stave zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie;
zabezpečenie opatrení na odstránenie rizika požiaru v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi pre oblasť požiarnej ochrany a pokynmi objednávateľa;
zabezpečenie plnenia náhradných opatrení v mimopracovnom čase objednávateľa
z hľadiska zabezpečenia ochrany pred požiarmi chránených objektov, ak elektrická
požiarna signalizácia alebo stabilné hasiace zariadenie nie je akcieschopné;
otváranie mechanických bariér (rampa, vstupná brána do areálu a pod.) a obsluha
automatickej vjazdovej rampy pre automobily;
zabezpečenie režimu pri vjazde a výjazde motorových vozidiel, kontrola oprávnenosti
vstupov a výstupov motorových vozidiel do areálu a na parkoviská v areáli objednávateľa,
kontrola oprávnenosti vstupu ako aj oprávnenosti vyvážaného a dovážaného materiálu,
zamedzenie odcudzenia a poškodzovania majetku objednávateľa i ostatných organizácií
a užívateľov (nájomcov);
usmerňovanie motorových vozidiel na parkovisku a pri vstupe cez vjazdovú rampu;
dohľad nad parkovacou disciplínou v súlade s parkovacou politikou objednávateľa;
zabezpečenie nevyhnutnej súčinnosti pri riešení krízových situácií (ústavný zákon
č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu
a núdzového stavu v znení neskorších predpisov);
v prípade spustenia signalizácie úniku plynov v objekte „H“ vykonať potrebné úkony
v súlade s pokynmi objednávateľa, bezodkladne informovať zamestnanca určeného
objednávateľom;
v prípade signalizácie ionizujúceho žiarenia vykonať potrebné úkony v súlade s pokynmi
objednávateľa, bezodkladne informovať zamestnanca určeného objednávateľom;
zabezpečenie fyzickej ochrany osôb;
riešenie krízových situácií v súčinnosti s políciou SR, organizovanie spoločného postupu
proti narušiteľovi, prípadne hrozbe, v spolupráci s ďalšími zložkami (Policajný zbor
Slovenskej republiky, špeciálnymi jednotkami) na vykonanie efektívneho zásahu
proti prípadnému narušiteľovi objektu objednávateľa;
vykonanie účinného zásahu proti narušiteľovi v zmysle Zákona, vyhlášky Ministerstva
vnútra SR č. 634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 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 vyhlášky
Ministerstva vnútra SR č. 22/2013 Z. z. a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR
č. 33/2006 Z. z. o podrobnostiach posudzovania zdravotnej spôsobilosti osôb
na poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými
službami;
evidenciu výkonu služby formou písomného záznamu z výkonu služby s povinnosťou
jeho predloženia na požiadanie objednávateľovi;
kontrolu zamestnancov vykonávajúcich plnenie strážnej služby vedúcim zamestnancom
poskytovateľa minimálne dvakrát v mesiaci.

Pre Objekt 3:

odomykanie, odkódovanie budovy, zakódovanie a zamykanie budovy;

zabezpečovanie obsluhy EZS a EPS;

zabezpečovanie a kontrola vstupu a odchodu osôb z budovy (v prípade potreby je
oprávnený vyžiadať preukázanie totožnosti vstupujúcej osoby do budovy);

evidencia prichádzajúcich a odchádzajúcich návštevníkov do knihy návštev;

telefonické informovanie zamestnancov ÚNMS SR o ich návštevách;

zabránenie vstupu nepovolaných osôb do budovy a nepovolenému prejazdu vozidiel
cez rampu;

kontrola prejazdu motorových vozidiel cez rampu;

kontrola vjazdu, resp. výjazdu dopravných prostriedkov z parkoviska pred vstupom
do budovy;

nahlasovanie a oznamovanie požiarov, krádeží, porúch a pod. príslušným orgánom, príp.
zodpovedným subjektom;

informovanie a navigovanie návštev v rámci budovy;

prijímanie a prepájanie telefonických hovorov v rámci budovy;

evidovanie požiadaviek zamestnancov ÚNMS SR na údržbu a opravy;

plnenie úloh podľa plánu spojenia a spôsobu vyrozumenia o vypovedaní vojny,
o vyhlásení vojnového stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie na území
Slovenskej republiky a každú udalosť zaznamenáva do knihy hlásení mimoriadnych
udalostí a krízových situácií;

plnenie úloh ohlasovne požiaru, vrátane sprístupnenia rezervných kľúčov v prípade
požiaru, ktoré sú uložené na recepcii budovy a pravidelné štvrťročné vykonávanie ich
kontroly o čom vedie záznam v evidencii kľúčov;

plnenie úloh podľa evakuačného plánu ÚNMS SR;

plnenie úloh vydané krízovým štábom ÚNMS SR;

plnenie úloh podľa bezpečnostnej dokumentácie fyzickej a objektovej bezpečnosti;

uzavretie (odpojenie) ich hlavných prívodov, v prípade zistenia poruchy na inžinierskych
sieťach;

ochranu zamestnancov a majetku objednávateľa v budove v súlade s režimovými
opatreniami,

režimovú činnosť ochrany budovy minimálne v rozsahu vstup a pohyb osôb, vjazd
a výjazd vozidiel, obchôdzková činnosť a pomoc a spolupráca pri riešení prípadov
ohrozenia zdravia a životov osôb alebo majetku v chránených objektoch;

riešenie krízových situácií, ohlasovaciu povinnosť v prípade narušenia objektu
alebo havarijnej situácie (prasknuté potrubie, vytečenie vody, požiar a pod.);

odkódovanie a zakódovanie elektronického zabezpečovacieho systému (EZS) budovy,
kontrolu vnútorných priestorov budovy;

kontrolu bezpečného uzavretia vchodových dverí a okien (formou vonkajšej obhliadky
budovy);

informačnú službu (informátorská činnosť), poskytovanie základných informácií klientom
a návštevám a ich usmerňovanie v rámci budovy;

vykonávanie funkcie spojovateľa - prepájanie hovorov počas pracovnej doby stanovenej
pre budovu;

kontrolu a zabezpečovanie režimu pri vstupe do budovy a odchode osôb z budovy,
zamedzenie vstupu nepovolaných osôb do budovy;

evidenciu a ohlasovanie návštev;

prijímanie a uvádzanie návštev;

vykonávanie doprovodu tretím stranám v budove (servisné spoločnosti, iní zmluvní
partneri);



kontaktovanie navštívených zamestnancov objednávateľa, či príjme návštevu, prepájanie
volaní, odovzdanie písomných odkazov, mimoriadnych osobne doručených zásielok;

podávanie základných informácií návštevníkom budovy;

výkon kľúčovej služby, evidenciu a ukladanie kľúčov (odovzdávanie a preberanie kľúčov
od kancelárií a ostatných priestorov);

zabezpečenie plnenia úloh a opatrení na úseku ochrany pred požiarmi ustanovených v §
11 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej
prevencii v znení neskorších predpisov;

zabezpečenie plnenia úloh ohlasovne požiaru (s osobitnou ostražitosťou v čase zníženej
prevádzky a mimo pracovnej doby), v prípade vzniku požiaru vykonanie obhliadky miesta,
bezodkladné privolanie Hasičského a záchranného zboru a organizovanie spoločného
postupu pri likvidácii požiaru;

vyhlasovanie požiarneho poplachu, plnenie úloh pri evakuácii a plnenie ostatných úloh,
ktoré vyplývajú pre zamestnanca strážnej služby z dokumentácie ochrany pred požiarmi;

nahlasovanie porúch a havárií (elektrina, výťahy, voda, kanalizácia, kúrenie);

ohlasovaciu povinnosť a plnenie úloh pri zabezpečovaní činnosti pri vzniku mimoriadnych
situácií v mimopracovnom čase;

zabezpečenie obsluhy zariadení elektronickej požiarnej signalizácie (EPS) a vykonávanie
ich dennej kontroly poučenými zamestnancami spôsobom uvedeným v návode
na obsluhu, v popisnom označení a v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej
signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly
funkčnosti požiarnych hlásičov (raz denne zaevidovať v knihe elektronickej požiarnej
signalizácie), vrátane vedenia súvisiacej dokumentácie;

vedenie prevádzkovej knihy zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie, vrátane
vykonávania záznamov o stave zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie;

zabezpečenie opatrení na odstránenie rizika požiaru v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi pre oblasť požiarnej ochrany a pokynmi objednávateľa;

otváranie mechanických bariér (rampa);

zabezpečenie režimu pri vjazde a výjazde motorových vozidiel, kontrola oprávnenosti
vstupov a výstupov motorových vozidiel na parkovisko pred budovou, kontrola
oprávnenosti vstupu;

usmerňovanie motorových vozidiel na parkovisku;

zabezpečenie nevyhnutnej súčinnosti pri riešení krízových situácií (ústavný zákon
č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu
a núdzového stavu v znení neskorších predpisov);

zabezpečenie fyzickej ochrany osôb;

riešenie krízových situácií v súčinnosti s políciou SR, organizovanie spoločného postupu
proti narušiteľovi, prípadne hrozbe, v spolupráci s ďalšími zložkami (Policajný zbor
Slovenskej republiky, špeciálnymi jednotkami) na vykonanie efektívneho zásahu
proti prípadnému narušiteľovi objektu objednávateľa;

vykonanie účinného zásahu proti narušiteľovi v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z.
o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti), vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 634/2005
Z.
z.,
ktorou
sa
vykonávajú
niektoré
ustanovenia
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 vyhlášky
Ministerstva vnútra SR č. 22/2013 Z. z. a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR
č. 33/2006 Z. z. o podrobnostiach posudzovania zdravotnej spôsobilosti osôb
na poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými
službami;

evidenciu výkonu služby formou písomného záznamu z výkonu služby s povinnosťou
jeho predloženia na požiadanie objednávateľovi;

kontrolu zamestnancov vykonávajúcich plnenie strážnej služby vedúcim zamestnancom
poskytovateľa minimálne dvakrát v mesiaci.
2. Poskytovateľ je podľa požiadaviek objednávateľa povinný poskytovať i ďalšie služby,
ktoré so strážnou službou bezprostredne súvisia a sú ich súčasťou, a to i v prípade, pokiaľ tieto
služby a činnosti nie sú výslovne uvedené v ods. 1. tohto článku. Za výkon služieb a činností
podľa tohto ods. nevzniká poskytovateľovi nárok na žiadnu odmenu nad rámec ceny dohodnutej
v tejto zmluve.
3. Miestom výkonu služby sú objekty nachádzajúce sa v areáli na Karloveskej 63 v Bratislave
a budova objednávateľa na Štefanovičovej 3 v Bratislave.

Článok III.
Technická špecifikácia predmetu zmluvy
1. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa výkon strážnej služby pracovníkmi
ochrany (ďalej len „zamestnanci strážnej služby“) v Objekte 1 a Objekte 2 nasledovne:
 Objekt 1: 1 zamestnanec strážnej služby, vystrojený bezpečnostnými prostriedkami,
s dobou služby 12 hodín v čase od 06.00 h. do 18.00 h., každý deň počas účinnosti
zmluvy;
 Objekt 2: 1 zamestnanec strážnej služby, vystrojený bezpečnostnými prostriedkami,
s dobou služby 12 hodín v čase od 06.00 h. do 18.00 h., každý pracovný deň počas
účinnosti zmluvy;
 Objekt 1: 2 zamestnanci strážnej služby, vystrojený bezpečnostnými prostriedkami,
s dobou služby 12 hodín v čase od 18.00 h. do 06.00 h. (noc), každý deň počas
účinnosti zmluvy.
Časový
rozsah

Objekt 1 Objekt 1
počet hodiny za
osôb
1 deň

deň / noc
6.00 -18.00
každý deň
6.00 -18.00
každý
pracovný
deň
18.00 - 6.00
každý deň
(noc)

Objekt 2
počet
osôb

Objekt 2
hodiny za 1
deň

Osobohodiny
za celé
obdobie

1

12

0

0

8040

0

0

1

12

5520

2

24

0

0

12/2020

2021

2022

372

4392

3276

252

3012

2256

744

8784

6552

16080

2. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa výkon strážnej služby zamestnancami
strážnej služby v Objekte 3 nasledovne:


Objekt 3: 1 zamestnanec, vystrojený bezpečnostnými prostriedkami, s dobou služby 12
hodín v čase od 06.00 h. do 18.00 h., každý pracovný deň počas účinnosti zmluvy.

Časový
rozsah

Objekt 3
počet
osôb

Objekt 3
hodiny za 1
deň

Osobohodiny za celé
obdobie

6.00 -18.00
každý
pracovný deň

1

12

5520

12/2020
2021
2022
(21 dní) (251 dní) (188 dní)
252

3012

2256

Článok IV
Cena, množstvo a druh predmetu zmluvy
1. Cena za plnenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II a III tejto zmluvy je:
Položka
1.

2.

Výkon služby Objekt 1:
(jeden zamestnanec s dobou
strážnej služby 12 hodín v čase
od 06.00 h. do 18.00 h., každý
deň počas účinnosti zmluvy
a dvaja zamestnanci strážnej
služby 12 hodín od 18.00 h. do
06.00 h. každý deň počas
účinnosti zmluvy)
Výkon služby Objekt 2:
(jeden zamestnanec s dobou
strážnej služby 12 hodín v čase

Jednotka
(osobohodina)

Počet
jednotiek
(osobohodín)

Cena za
jednotku
bez DPH (EUR)

Osobohodina

24120

5,90,- €
(1 osobohodina)

Osobohodina

5520

5,90,- €
(1 osobohodina)

Výsledná cena
spolu za položku
bez DPH (EUR)

142 308,- €
(24120 osobohodín
x cena za jednu
osobohodinu)

32 568,- €
(5520 osobohodín x

3.

od 06.00 h. do 18.00 h., každý
pracovný deň počas účinnosti
zmluvy)
Výkon služby Objekt 3:
(jeden zamestnanec s dobou
informačnej služby 12 hodín
v čase od 06.00 hod. do 18:00
hod. každý pracovný deň počas
účinnosti zmluvy

cena za jednu
osobohodinu)

Osobohodina

5520

5,90,- €
(1 osobohodina)

32 568,- €
(5520 osobohodín x
cena za jednu
osobohodinu)

VÝSLEDNÁ CENA BEZ DPH (SPOLU ZA VŠETKY POLOŽKY)
207 444,- €
(všetky položky
spolu bez DPH)
VÝSLEDNÁ CENA S DPH (SPOLU ZA VŠETKY POLOŽKY)

248 932,80,- €
(všetky položky
spolu s DPH)

2. Ceny sú konečné, vrátane všetkých osobných, materiálových nákladov a iných nákladov
poskytovateľa.
3. Faktúru za plnenie predmetu zmluvy vystavuje poskytovateľ až po ukončení príslušného
kalendárneho mesiaca a po vzájomnom odsúhlasení mesačných výkazov prác / Kontrolných
dokladov o vykonaných činnostiach. Mesačný výkaz sa považuje za odsúhlasený
objednávateľom, pokiaľ je potvrdení podpisom kontaktnej osoby objednávateľa. Zhotoviteľ bude
objednávateľovi za každý kalendárny mesiac fakturovať cenu vypočítanú ako násobok
vykonaných hodín strážnej služby v príslušnom kalendárnom mesiaci a jednotkových cien
za 1 osobohodinu podľa ods. 1 tohto článku.
4. Cena uvedená v ods. 1 tohto článku zmluvy je stanovená ako maximálna cena a meniť ju je
možné len formou písomných dodatkov k tejto zmluve podpísaných obidvomi zmluvnými stranami
a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Článok V.
Platobné podmienky
1. Poskytovateľ je oprávnený fakturovať mesačne pozadu, po ukončení kalendárneho mesiaca,
cenu za poskytnutie služby podľa článku IV. tejto zmluvy na základe riadne uskutočneného
plnenia, v súlade s touto zmluvou.
2. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti faktúry v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi platnými v Slovenskej republike a špecifikáciu fakturovanej sumy.
3. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a to: označenie objednávateľa
a dodávateľa, ich sídlo a IČO, splatnosť, cena za 1 hodinu poskytnutej služby bez DPH, cena za 1
hodinu poskytnutej služby s DPH, celkový počet hodín poskytnutej služby fakturovaného mesiaca,
celková cena služby za daný mesiac s DPH a bez DPH (všetko v členení podľa článku IV. ods. 1
zmluvy), odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.
4. Ak budú vo faktúre uvedené nesprávne údaje, nebude obsahovať všetky náležitosti alebo prílohy,
objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru poskytovateľovi na opravu, resp. doplnenie. Objednávateľ
je povinný uviesť dôvod vrátenia faktúry. Odo dňa doručenia opravenej resp. doplnenej faktúry
plynie pre objednávateľa nová lehota splatnosti faktúry.
5. Úhrada faktúr bude vykonaná bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa mesačne
na základe faktúry vystavenej poskytovateľom a doručenej objednávateľovi za dané obdobie
výkonu služby / množstvo hodín plnenia v danom kalendárnom mesiaci. Prílohou faktúry musí byť
mesačný výkaz prác potvrdení kontaktnou osobu objednávateľa, s uvedením skutočne
poskytnutých služieb v podobe počtu osobohodín na jednotlivé objekty v mesiaci, za ktorý je
faktúra vystavená. Pokiaľ bola služba poskytnutá s vadami, uvedie objednávateľ túto skutočnosť
v potvrdení.
6. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní od jej doručenia objednávateľovi.
7. Poskytovateľ berie na vedomie, že objednávateľ je registrovaný na DPH v zmysle § 7 zákona
o DPH a nie je platiteľom DPH.

Článok VI.
Povinnosti poskytovateľa
1. Poskytovateľ sa zaväzuje:
a) predložiť objednávateľovi najneskôr do 10 pracovných dní od uzavretia tejto zmluvy originál
alebo overenú fotokópiu platnej licencie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie strážnej
služby v zmysle zákona o súkromnej bezpečnosti, táto licencia musí byť platná počas celej
doby účinnosti zmluvy. V prípade, ak poskytovateľ stratí licenciu na vykonávanie strážnej
služby, je táto skutočnosť považovaná za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje
objednávateľa od zmluvy odstúpiť;
b) predložiť objednávateľovi najneskôr v deň uzavretia tejto zmluvy originál alebo overenú
fotokópiu platnej poistnej zmluvy poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone
strážnej na poistnú sumu min. 100 000 EUR služby a originály alebo overené fotokópie
platných certifikátov ISO 9001 – systém manažérstva kvality ISO 45001 – systém
manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Poskytovateľ je povinný uvedenú
poistnú zmluvu a obidva certifikáty ISO mať platné počas celej doby vykonávania strážnej
služby u objednávateľa. Nepredloženie alebo zánik poistnej zmluvy alebo certifikátov ISO
9001 a ISO 45001 počas poskytovania služieb Objednávateľovi sa považuje za podstatné
porušenie zmluvných podmienok a za dôvod na odstúpenie od zmluvy zo strany
objednávateľa;
c) predložiť objednávateľovi e-mailom zoznam osôb, ktoré budú zabezpečovať výkon strážnej
služby, a to najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy, pričom všetky
uvedené osoby musia spĺňať podmienky uvedené vo výzve objednávateľa na predkladanie
ponúk č. UNMS/03753/2020-402-013671/2020, zo dňa 27.10.2020; v prípade porušenia tejto
povinnosti (čo i len vo vzťahu k jednej osobe vykonávajúcej strážnu službu), má objednávateľ
právo od tejto zmluvy odstúpiť;
d) predložiť do 20 pracovných dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy smernicu o výkone strážnej
služby a pochôdzkový plán podľa platných predpisov, ktoré schváli objednávateľ;
e) zabezpečovať výkon strážnej služby osobami spoľahlivými, fyzicky a psychicky zdatnými,
odborne spôsobilými a vyškolenými v zmysle zákona o súkromnej bezpečnosti a s ktorými je
v pracovno-právnom vzťahu;
f) plniť si svoje záväzky voči osobám vykonávajúcim strážnu službu v plnom rozsahu, v súlade
so všeobecne záväznými právnymi predpismi týkajúcimi sa zamestnávania zamestnancov,
najmä Zákonníkom práce, zákonom o sociálnom poistení, zdravotnom poistení, zákona
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a inými predpismi upravujúcimi pracovnoprávne vzťahy; nedodržanie uvedenej podmienky sa považuje za podstatné porušenie zmluvy
s právom odstúpenia od zmluvy objednávateľom v prípade nedodržania požiadaviek na osoby
vykonávajúce strážnu službu uvedených v ods. 2 tohto článku;
g) dodržiavať všetky pracovnoprávne predpisy, predpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci a oblasti sociálneho zabezpečenia zamestnancov vykonávajúcich predmet zákazky
počas celej doby platnosti zmluvy;
h) vykonať pred začatím výkonu strážnej služby podľa tejto zmluvy obhliadku objektov vrátane
areálu a vykonať školenie svojich zamestnancov o BOZP;
i) zabezpečovať pre všetky osoby vykonávajúce strážnu službu na predmete plnenia účasť
na školení BOZP organizovanom poskytovateľom;
j) zodpovedať za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov a všetkých osôb, ktoré
sa s jeho vedomím a oprávnene zdržujú v priestoroch vykonávania predmetu plnenia,
za bezpečnostné úkony, opatrenia a podmienky počas realizácie prác a služieb v zmysle
platných predpisov o bezpečnosti a o ochrane zdravia pri práci;
k) dodržiavať najmä zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom
znení, nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z.
o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných
prostriedkov;
l) zodpovedať za dôsledné a sústavné vyžadovanie dodržiavania predpisov BOZP, OPP a ŽP,
správne používanie osobných ochranných pracovných pomôcok a oblečenia s názvom
spoločnosti;
m) oznámiť objednávateľovi najneskôr 2 pracovné dni vopred zmenu osoby, ktorá bude
vykonávať strážnu službu, ak nebola uvedená v predloženom zozname pred zahájením
výkonu strážnej služby. Neposkytnutie informácie sa považuje za porušenie zmluvných
podmienok a za dôvod na odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa;
n) nahradiť zamestnanca, osobu vykonávajúcu strážnu službu, ak voči nej bude mať
objednávateľ výhrady, pričom takáto osoba musí spĺňať požiadavky dojednané v ods. 2 tohto
článku (napr. pre neprimerané správanie v službe). Nenahradenie takejto osoby inou osobou

sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a za dôvod na odstúpenie
od zmluvy zo strany objednávateľa; Objednávateľ má právo odmietnuť osoby, u ktorých bude
mať pochybnosť o výkone strážnej služby. Odmietnutie musí mať písomnú formu;
o) zabezpečovať, aby osoby zabezpečujúce výkon strážnej služby boli oblečené v rovnošate
(počas výkonu služby od 6.00 h. do 18.00 h. v letnej sezóne - košeľa a nohavice, mimo letnej
sezóny - oblek) opatrenej jasne označeným názvom poskytovateľa a s uvedením mena
strážnika na viditeľnom mieste v prednej hornej časti tela;
p) vybaviť osoby vykonávajúce strážnu službu vlastným výstrojom a vecnými bezpečnostnými
prostriedkami potrebnými pri výkone strážnej služby;
q) zodpovedať v plnom rozsahu za riadny výkon strážnej služby a zodpovedá objednávateľovi
za škody spôsobené vadným plnením záväzku, a to v rozsahu skutočne preukázanej škody,
na základe vyčíslených nákladov potrebných na jej odstránenie;
r) zabezpečiť, aby jeho zamestnanci dodržiavali zákaz požitia alkoholických nápojov a iných
omamných alebo psychotropných látok pred vstupom do priestorov a objektov v správe
objednávateľa a počas výkonu prác v nich a aby sa nezdržiavali v priestoroch a objektoch
objednávateľa pod vplyvom týchto nápojov a látok. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť
dodržiavanie zákazu fajčenia, s výnimkou na to určených priestorov;
s) umožniť bez zbytočného odkladu nahliadnutie kontaktnej osobe objednávateľa do Knihy
prevzatia a odovzdania služby;
t) umožniť objednávateľovi vykonať kontrolu výkonu strážnej služby a v prípade zistených
nedostatkov ich bezodkladne alebo v objednávateľom stanovenej primeranej lehote odstrániť
a zabezpečiť nápravu nedostatku. Neodstránenie zistených nedostatkov sa považuje
za podstatné porušenie zmluvných podmienok a za dôvod na odstúpenie od zmluvy zo strany
objednávateľa;
u) informovať o situácii na úseku ochrany objektov, písomne predkladať objednávateľovi všetky
poznatky z výkonu strážnej služby, škodové udalosti a narušenia objektu;
v) písomne predkladať objednávateľovi do desiateho dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac
na odbor ekonomiky útvar správy majetku objednávateľa vo forme hlásenia všetky zistenia
z výkonu strážnej služby, škodové udalosti a narušenia objektov;
w) podieľať sa a aktívne sa zúčastňovať na cvičnom požiarnom poplachu a na zabezpečovaní
evakuácie osôb z budov objednávateľa a ďalších užívateľov areálu objednávateľa;
x) v prípade, ak nebude viac potrebný zamestnanec poskytovateľa v jednom z objektov
objednávateľa, objednávateľ môže rozhodnúť, že poskytovateľ zabezpečí výkon strážnej
služby jedným svojim zamestnancom v sídle objednávateľa, bez toho, aby došlo k zmene
zmluvy (t.j. bez zmeny rozsahu osobohodín, ceny osobohodín, pracovného času a pod.),
pričom pre výkon strážnej služby v sídle objednávateľa platia primerane všetky podmienky
dojednané podľa tejto zmluvy;
y) zabezpečovať prostriedky podľa pokynov hlavného hygienika SR vo vlastnej réžii;
z) vykonávať kontrolné a poradenské činnosti v oblastiach výkonu strážnej služby na základe
požiadaviek objednávateľa;
aa) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach zistených pri výkone strážnej služby a o jej výkone aj
po ukončení zmluvného vzťahu. Táto mlčanlivosť je časovo neobmedzená. Nedodržanie tejto
podmienky sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok s právom
objednávateľa odstúpiť od zmluvy;
bb) dodržiavať osobitné podmienky pri výkone strážnej služby podľa prílohy č. 2 výzvy
na predkladanie ponúk v rámci verejného obstarávania, výsledkom ktorého bolo uzavretie tejto
zmluvy.
2. Poskytovateľ vyhlasuje, že na poskytovanie strážnej služby má k dispozícii osoby zodpovedné
za poskytnutie kvalitných služieb v nasledovnom zložení:
a) vedúci zmeny pre Objekt 1 a Objekt 2 – v minimálnom počte 3 vedúci, pričom každá osoba
disponuje:
 minimálne 5 – ročnou praxou v oblasti poskytovania bezpečnostných a strážnych služieb,
ktorú poskytovateľ preukazuje objednávateľovi profesijným životopisom
 preukazom odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb
v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
b) člen zmeny pre Objekt 1 a Objekt 2 – v minimálnom počte 6 členovia, pričom každá osoba
disponuje:
 minimálne 3 – ročnou praxou v oblasti poskytovania bezpečnostných a strážnych služieb,
ktorú poskytovateľ preukazuje objednávateľovi profesijným životopisom,
 preukazom odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb
v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
c) informátor pre Objekt 3 – v minimálnom počte 2 informátori, pričom každá osoba disponuje:




minimálne 5-ročnou praxou v oblasti poskytovania informačných služieb pre ministerstvo
alebo iný ústredný orgán štátnej správy; ktorú poskytovateľ preukazuje objednávateľovi
profesijným životopisom podpísaným príslušnou osobou,
preukazom odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb
v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Článok VII.
Povinnosti a práva objednávateľa

Objednávateľ sa zaväzuje:
a) predložiť poskytovateľovi zoznam kontaktných osôb, ktoré budú súčinné pri poskytovaní
služieb, ako aj pri riešení havarijných situácii a problémov vzniknutých pri výkone služby,
a to najneskôr 10 pracovných dni odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy;
b) poskytnúť zamestnancom poskytovateľa vykonávajúcim strážnu službu bezodplatne
priestory strážnych stanovísk a hygienických priestorov (šatňa, WC, kuchynský kút).
Článok VIII.
Záručná doba, zodpovednosť poskytovateľa a reklamačný poriadok
1. Poskytovateľ zodpovedá za kvalitné a odborné poskytnutie strážnej služby. Výkony poskytované
poskytovateľom zodpovedajú zmluvným podmienkam, ak objednávateľ neohlási reklamáciu
najneskôr ku dňu splatnosti faktúry za obdobie, ktorého sa reklamácia týka.
2. Poskytovateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobil v súvislosti s činnosťou podľa tejto
zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
3. Ak sa poskytovateľ dostane do omeškania tým, že nesplní riadne a včas svoj záväzok, poprípade
poskytovateľ hrubo poruší zmluvné podmienky, považuje sa to za podstatné porušenie
zmluvných povinností a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.
4. Opakované (min. 3 krát počas kalendárneho mesiaca) neposkytnutie služieb v rozsahu
podľa tejto zmluvy, prípadne opakovanie reklamácií sa považuje za podstatné porušenie
zmluvných podmienok a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.
5. Poskytnutá služba má vady, ak nezodpovedá výsledku, ktorý je požadovaný touto zmluvou
a nezodpovedá účelu, na ktorý bola služba realizovaná alebo svojím rozsahom alebo obsahom
nezodpovedá rozsahu stanovenému v tejto zmluve, vrátane prípadu, ak strážna služba nie je
vykonávaná osobami zodpovedajúcimi požiadavkám podľa tejto zmluvy.
6. Objednávateľ reklamáciu vád služieb uplatní u poskytovateľa bezodkladne po jej zistení,
najneskôr však v lehote podľa ods. 1 tohto článku, písomne zápisom do denníka služieb, príp.
doporučeným listom alebo elektronicky e-mailom zaslaným kontaktnej osobe poskytovateľa.
V reklamácii objednávateľ vadu stručne, ale dostatočne popíše a zároveň určí čas a spôsob
odstránenia vady.
7. Poskytovateľ je povinný začať s odstraňovaním prípadných vád strážnej služby ihneď
od uplatnenia reklamácie objednávateľom a vady odstrániť bezodkladne, alebo v primeranej
lehote určenej mu na to objednávateľom. O odstránení vady je kontaktná osoba poskytovateľa
povinná písomne (zaslaním e-mailu) informovať kontaktnú osobu objednávateľa.
Článok IX.
Preberanie a kontrola služieb
1. Poverení pracovníci objednávateľa preberajú poskytnuté služby. Služby poskytnuté zo strany
poskytovateľa v danom mesiaci musia byť odsúhlasené objednávateľom najneskôr do 5. dňa
nasledujúceho mesiaca.
2. Komunikácia medzi zodpovednými zamestnancami objednávateľa a poskytovateľa bude
operatívne a bezodkladne zabezpečená prostredníctvom kontaktnej osoby objednávateľa
a kontaktnej osoby poskytovateľa. Kontaktná osoba poskytovateľa bude operatívne riadiť prácu
pracovníkov poskytovateľa, preberať požiadavky od poverených zamestnancov objednávateľa
a v prípade potreby dávať pracovníkom poskytovateľa pokyny na odstránenie zistených
nedostatkov. V prípade potreby sa telefonicky dohodnú alebo osobne stretnú kontaktné osoby
objednávateľa a poskytovateľa.
3. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 eur
za každú (aj začatú) hodinu s omeškaním poskytovania strážnej služby.
4. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči poskytovateľovi pokutu vo výške 200 eur za každú
oprávnene reklamovanú vadu poskytnutie strážnej služby a pokutu v rovnakej výške za každé
neodstránenie reklamovanej vady strážnej služby v lehote stanovenej podľa tejto zmluvy, príp.

dohody zmluvných strán.
5. Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 eur
za každého pracovníka poskytovateľa, ktorý poruší povinnosť podľa článku VI. písm. o), p) alebo
r) tejto zmluvy, a to i opakovane.
6. Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči poskytovateľovi zmluvnú pokutu rovnajúcu sa výšky
sankcie uloženej objednávateľovi z dôvodu porušenia povinností poskytovateľa vyplývajúcich
zo zákona č. 82/2005 Z. z., minimálne však vo výške 5 000 eur.
7. Zmluvná pokuta je splatná do 14 dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa na zaplatenie
zmluvnej pokuty poskytovateľovi, a to na bankový účet objednávateľa.
8. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy poskytovateľom nie je dotknutý nárok
objednávateľa na náhradu spôsobenej škody v plnom rozsahu.
9. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká povinnosť, ktorej splnenie bolo takto zabezpečené.
10. Kontaktné osoby poskytovateľa: Mgr. Slavomír Bubanec, kontakt: 0902891101 a Slavomír
Bubanec, kontakt: 0911363595.
11. Kontaktné osoby objednávateľa: Mgr. Marcela Černáková,
tel.: 02/5748 5223, mobil: 0948 922 824, email: marcela.cernakova@normoff.gov.sk
Čl. X.
Trvanie a zánik zmluvného vzťahu
1.

2.

3.

4.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní od 01.12.2020 do 30.09.2022, alebo do vyčerpania
finančného limitu stanoveného výslednou cenou za poskytnutie služby v zmysle v čl. IV. ods. 1
zmluvy, podľa toho, čo nastane skôr. Poskytovateľ začne s výkonom služby dňa 01.12.2020
o 00.00 hod.
Zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená, alebo:
a) odstúpením od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvných podmienok
poskytovateľom a/alebo jeho zamestnancami alebo objednávateľom. Odstúpenie musí byť
písomné a druhej zmluvnej strane doručené, inak je neplatné. V prípade odstúpenia zaniká
táto zmluva posledným dňom mesiaca, v ktorom bolo odstúpenie druhej zmluvnej strane
doručené,
b) písomnou dohodou zmluvných strán, a to k stanovenému dňu uvedenému v dohode, inak
ku dňu nasledujúceho po uzatvorení dohody o ukončení zmluvy,
d) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany i bez udania dôvodu, s jednomesačnou
výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým kalendárnym dňom
nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
Za podstatné porušenie zmluvných podmienok zo strany poskytovateľa sa okrem prípadov
uvedených v zmluve, považuje taktiež:
a) nepredloženie dokladov podľa čl. VI ods. 1 písm. a) až d) tejto zmluvy,
b) nenastúpenie zamestnanca poskytovateľa na výkon strážnej služby, resp. nastúpenie
do služby pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných alebo psychotropných látok,
c) porušenie
všeobecne
záväzných
právnych
predpisov
a interných
požiarnych
a bezpečnostných predpisov objednávateľa,
d) nedodržiavanie stanovených postupov pri výkone strážnej služby s následným vznikom škody,
e) závažné alebo opakované porušenie zmluvných povinností zo strany zamestnancov
poskytovateľa dohodnutých v tejto zmluve, na ktoré objednávateľ poskytovateľa písomne
upozorni a ktoré napriek upozorneniu objednávateľa v stanovenej lehote neodstránil,
f) poskytnutie nepravdivých alebo neúplných údajov týkajúcich sa činnosti poskytovateľa
a súvisiacich s predmetom plnenia podľa tejto zmluvy, ktoré sú spôsobilé spôsobiť
nemožnosť plnenia predmetu tejto zmluvy,
g) porušenie mlčanlivosti alebo porušenie obchodného tajomstva.
Za podstatné porušenie zmluvných podmienok zo strany objednávateľa sa považuje:
a) oneskorenie platby v trvaní dvojnásobku doby splatnosti,
b) poskytnutie nepravdivých alebo neúplných informácií, týkajúcich sa činnosti objednávateľa
v súvisiacich s predmetom plnenia tejto zmluvy, ktoré sú spôsobilé spôsobiť nemožnosť
plnenia predmetu tejto zmluvy.
Článok XI.
Osobitné zmluvné dojednania

1. V cene za plnenie predmetu zmluvy, dojednanej v čl. IV ods. 1 tejto zmluvy sú zahrnuté všetky
náklady súvisiace priamo alebo nepriamo s poskytnutím predmetu tejto zmluvy, ako mzda
pracovníkov a náklady na rovnošatu, výstroj a vecné bezpečnostné prostriedky potrebné
pre výkon strážnej služby.

2. Poskytovateľ berie na vedomie, že v prípade ak ku dňu predkladania ponúk nie je platcom DPH,
avšak počas platnosti zmluvy sa stane platcom DPH, nemá nárok na zvýšenie ceny
za poskytovanie služieb o hodnotu DPH.
3. Poskytovateľ nemá nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré si nezapočítal
do ceny predmetu plnenia podľa tejto zmluvy. Všetky ceny za plnenie predložené poskytovateľom
zohľadňujú primerané, preukázateľné náklady a jeho primeraný zisk.
Článok XII.
Ochrana osobných údajov
1.

Poskytovateľ
pri
plnení
predmetu
zmluvy
môže
prísť
do
kontaktu
s osobnými údajmi (kniha návštev, kniha ubytovaných, kamerový systém, osobné údaje
spracúvané za účelom ochrany verejného zdravia), preto sa zaväzuje spracúvať osobné údaje
objednávateľa v súlade s ustanoveniami 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, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. (ďalej
len „zákon o ochrane osobných údajov“).
2. V zmysle právnych predpisov o ochrane osobných údajov a na účely tejto zmluvy vystupuje
objednávateľ v postavení prevádzkovateľa.
3. V zmysle právnych predpisov o ochrane osobných údajov a na účely tejto zmluvy vystupuje
poskytovateľ v postavení sprostredkovateľa.
4. Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že nepoverí spracúvaním osobných údajov ďalšieho
sprostredkovateľa bez predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu prevádzkovateľa.
5. Deň nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy sa považuje za deň udelenia poverenia prevádzkovateľa
sprostredkovateľovi na spracúvanie osobných údajov v súlade s touto zmluvou. Sprostredkovateľ
ukončí spracúvanie osobných údajov dňom zániku tejto zmluvy a všetky získané osobné údaje
spracúvané v mene prevádzkovateľa zlikviduje, s výnimkou prípadu, ak sprostredkovateľ vráti
prevádzkovateľovi všetky dokumenty alebo ich kópie, na ktorých boli uvedené osobné údaje.
6. Predmetom spracúvania sú osobné údaje, ktoré sprostredkovateľ bude spracúvať v mene
prevádzkovateľa a ich spracúvanie je nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z tejto
zmluvy.
7. Účelom spracúvania osobných údajov sprostredkovateľom je riadne vykonanie činností
podľa tejto zmluvy, a to výkon strážnej služby.
8. Budú spracúvané bežné osobné údaje. Z osobitnej kategórie osobných údajov bude spracúvaný
len údaj týkajúci sa telesnej teploty na základe súhlasu dotknutej osoby. Tento údaj nebude
uchovávaný. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje za nasledujúcimi účelmi
a v nasledovnom rozsahu:
a) za účelom jednorazového vstupu do budovy: meno, priezvisko, číslo OP,
b) za účelom vedenia evidencie ubytovaných osôb: meno, priezvisko, číslo OP,
c) za účelom kamerového systému: obrazový záznam osôb nachádzajúcich sa v priestore
monitorovanom kamerovým systémom prevádzkovateľa,
d) za účelom ochrany verejného zdravia: údaje uvedené v čestnom vyhlásení (meno, priezvisko,
podpis a údaj o návšteve krajiny, ktorá nepatrí medzi menej rizikové krajiny alebo kontakt
s osobou, ktorá bola v krajine, ktorá nepatrí medzi menej rizikové krajiny alebo má podozrenie
na ochorenie na COVID-19), údaj o telesnej teplote.
9. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje o nasledovných kategóriách dotknutých
osôb:
a) za účelom jednorazového vstup do budovy: fyzické osoby vstupujúce do budov
prevádzkovateľa,
b) za účelom vedenia evidencie ubytovaných osôb: fyzické osoby ubytované v priestoroch
prevádzkovateľa na Karloveskej 63,
c) za účelom kamerového systému: fyzické osoby nachádzajúce sa v priestore monitorovanom
kamerovým systémom prevádzkovateľa (priestory v blízkosti sídla Prevádzkovateľa Štefanovičova 3, Bratislava, recepcia v sídle Prevádzkovateľa - Štefanovičova 3, Bratislava,
areál Prevádzkovateľa na Karloveskej 63, Bratislava),
d) za účelom ochrany verejného zdravia: fyzická osoba - návšteva zamestnancov
prevádzkovateľa.
10. Sprostredkovateľ je poverený vykonávať nasledovné spracovateľské operácie:

11.

12.
13.

14.

15.

a) za účelom jednorazového vstupu do budovy: získavanie, zaznamenávanie, vyhľadávanie
a ich používanie v rozsahu účelu spracúvania, prehliadanie, bez ohľadu na to, či sa
vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami,
b) za účelom vedenia evidencie ubytovaných osôb: získavanie, zaznamenávanie, vyhľadávanie
a ich používanie v rozsahu účelu spracúvania, prehliadanie, bez ohľadu na to, či sa
vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami,
c) za účelom kamerového systému: prehliadanie
d) za účelom ochrany verejného zdravia: získavanie, uchovávanie; údaj o telesnej teplote
dotknutej osoby nebude zaznamenávaný ani uchovávaný; v prípade zvýšenej telesnej teploty
dotknutej osoby, nebude na základe pokynu prevádzkovateľa umožnený vstup dotknutej
osoby do určených priestorov prevádzkovateľa.
Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje budú spracúvané spôsobom,
ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú
bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných
údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov,
výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.
Sprostredkovateľ vyhlasuje, že prijal primerané technické a organizačné opatrenia tak,
aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky právnych predpisov o ochrane osobných
údajov a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby.
Sprostredkovateľ je povinný v zmysle právnych predpisov o ochrane osobných údajov a zmluvy:
a) spracúvať osobné údaje len na základe písomných pokynov prevádzkovateľa, a to aj vtedy,
ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, okrem
prenosu na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská
republika viazaná; sprostredkovateľ je pri takom prenose povinný oznámiť prevádzkovateľovi
túto požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná
zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov
verejného záujmu,
b) zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva a zabezpečiť, aby sa osoby
oprávnené spracúvať osobné údaje (zamestnanci poskytovateľa vykonávajúci strážnu službu
podľa
tejto
zmluvy)
zaviazali,
že
zachovajú
mlčanlivosť
o informáciách, ktorých sa dozvedeli pri plnení tejto zmluvy, a to bez časového obmedzenia,
c) vykonať opatrenia podľa odseku 4, 11 a 12 tohto článku a článku 32 Nariadenia,
d) po zohľadnení povahy spracúvania v čo najväčšej miere poskytnúť súčinnosť
prevádzkovateľovi vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri plnení jeho
povinnosti reagovať na žiadosti o výkon práv dotknutej osoby ustanovených v kapitole III.
Nariadenia,
e) poskytnúť prevádzkovateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní plnenia povinností podľa článku 32
až 36 Nariadenia a s prihliadnutím na povahu spracúvania a informácie dostupné
sprostredkovateľovi,
f) po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania na základe rozhodnutia
prevádzkovateľa všetky osobné údaje vymazať alebo vrátiť prevádzkovateľovi a vymazať
existujúce kópie,
g) poskytnúť prevádzkovateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností
ustanovených v článku 28 Nariadenia a umožniť audity a kontroly vykonávané
prevádzkovateľom alebo iným audítorom, ktorého poveril prevádzkovateľ a prispievať k nim,
h) bezodkladne informovať prevádzkovateľa, ak sa podľa jeho názoru porušuje Nariadenie
alebo zákon o ochrane osobných údajov.
Sprostredkovateľ je povinný v prípade porušenia ochrany osobných údajov písomne oznámiť túto
skutočnosť prevádzkovateľovi, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 48 hodín po tom,
čo sa o tejto skutočnosti dozvedel. Sprostredkovateľ je taktiež povinný písomne oznámiť
prevádzkovateľovi, ak má za to, že sa pokynom prevádzkovateľa porušujú právne predpisy
o ochrane osobných údajov, osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská
republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov. Písomné oznámenie podľa prvej
a druhej vety musí obsahovať skutočnosti podľa článku 33 ods. 3 Nariadenia.
Sprostredkovateľ je povinný viesť záznamy o všetkých kategóriách spracovateľských činností
v rozsahu podľa článku 30 ods. 2 Nariadenia v listinnej a v elektronickej podobe.
Článok XIII.
Záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka.
2. Táto zmluva je uzatvorená dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami; ak oprávnení

zástupcovia oboch zmluvných strán nepodpíšu túto zmluvu v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň
neskoršieho podpisu. Poskytovateľ berie na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou
zmluvou v zmysle ustanovenia § 5a zákona 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, ktorá v zmysle § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka nadobudne účinnosť dňom
01.12.2020, nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri
zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek svoje
pohľadávky voči objednávateľovi podľa § 524 Občianskeho zákonníka plynúce z tejto zmluvy
alebo súvisiace s touto zmluvu na tretí subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu
objednávateľa. Právny úkon, na základe ktorého poskytovateľ postúpi svoje pohľadávky
bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa na tretiu osobu, je neplatný. Zmluvu je možné
meniť alebo dopĺňať formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené
a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane
po jednom vyhotovení.
5. Zmluvné strany si zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli, vyhlasujú, že vyjadruje
ich vôľu, ktorá je slobodná, vážna a bez omylu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Za objednávateľa:

Za poskytovateľa:

