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Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby rozsahu strážnej služby

uzatvorená v zmysle zák. č.  473/2005 Z.z. poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti 
(zákon o súkromnej bezpečnosti) v nadväznosti na § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov medzi :

Zmluvné strany:             

Odberateľ: Poliklinika – Karlova Ves
                                               So sídlom: Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava

IČO: 17 336 236
                                               DIČ: 2020890432

          IČ DPH:  SK 2020890432
                                               zastúpený: Ing. Galina Lopatová – riaditeľka

(ďalej len „odberateľ“)

Poskytovateľ: SECURITY INSTITUTE, s.r.o.  
So sídlom: Strojnícka 34, 821 05 Bratislava 
IČO: 35 969 512
DIČ: 20 22 10 5712
IČ DPH:  2022105712         
zastúpený: Mgr. Ernest NAGY , konateľ
zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 38694/B
bank. spoj.: SLSP
č.ú.: 179801077/0900

(ďalej len „poskytovateľ“)

(odberateľ a poskytovateľ ďalej spoločne tiež ako „zmluvné strany“ alebo každý z nich samostatne 
ako „zmluvná strana“)

Sa dohodli na znení tejto zmluvy o poskytovaní bezpečnostnej služby v rozsahu strážnej služby (ďalej 
len „zmluva“):

1         Úvodné ustanovenia

            Poskytovateľ prehlasuje že je oprávnený poskytovať bezpečnostné služby v rozsahu 
dohodnutom touto zmluvou, a to na základe licencie udelenej poskytovateľovi podľa 
zákona 473/2005 Z.z. o prevádzkovaní súkromnej bezpečnosti a podobných činností.
Číslo licencie : / PS 000680 /

2 Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa odplatne poskytovať komplexné 
bezpečnostné služby v rozsahu strážnej služby a služby informátora, prostredníctvom fyzickej 
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ochrany v dennej smene, s miestom výkonu strážnej služby a informátora na recepcii
chráneného objektu nachádzajúceho sa v priestoroch areálu spoločnosti : Poliklinika Karlova
Ves , sídliacej na adrese : Líščie Údolie 57 , 842 31 Bratislava (ďalej len „objekt“)..

3 Forma a obsah výkonu strážnej služby 

3.1 Výkon strážnej služby zahŕňa fyzickú ochranu objektu formou uniformovaného strážcu 
a poskytovanie doplnkového bezpečnostného servisu.

3.2 Fyzická ochrana objektu formou uniformovaného strážcu spočíva v bezprostrednom strážení 
objektu jednou fyzickou osobou a to v nasledovnom časovom rozvrhu – jeden pracovník 
v pracovných dňoch v čase od 14.00 do 20.00

3.3 Fyzická ochrana objektu formou uniformovaného strážcu sa vzťahuje na ochranu vonkajšieho 
prostredia a ochranu vnútorného prostredia objektu.

3.3.1 Ochrana vonkajšieho prostredia objektu zahŕňa nasledovné činnosti:

a) Kontrola a ochrana plášťa objektu – celková konštrukcia
b) Kontrola a ochrana perimetru
c) Kontrola a ochrana otvorových výplní
d) Kontrola a ochrana ohraničených priestorov - /sklad, multifunkčné budovy /
e) Kontrola a ochrana parkovacej plochy - /vlastní zamestnanci,  návštevy /
f) Kontrola a ochrana dopravných prostriedkov alebo iných technických zariadení
g) Kontrola iných priestorov podľa potrieb zmluvného partnera
h) Kontrola používaných technických prostriedkov ochrany

3.3.2 Ochrana vonkajšieho prostredia objektu bude zabezpečovaná nepravidelnými
obchádzkami kontrolných miest so zvýšeným rizikom v dennej smene, zabezpečovaná 
hliadkovaním a obchôdzkami  jedným pracovníkom  poskytovateľa. 

3.3.3 V prípade mimoriadnych /krízových/ situácií bude služba posilnená o potrebný počet 
pracovníkov.

3.3.4 Ochrana vnútorného prostredia objektu zahŕňa nasledovné činnosti:

a) Ochrana vnútorného vybavenia
b) Ochrana zamestnancov odberateľa a osôb oprávnene sa zdržujúcich v objekte
c) Ochrana technického zariadenia 
d) Protipožiarna ochrana objektu
e) Kontrola vjazdu a výjazdu motorových vozidiel
f) Kontrola vstupu a výstupu osôb priamo nepracujúcich v objekte
g) Kontrola kľúčového systému
h) Iné kontroly podľa špecifikácie odberateľa
i) Uzamykanie pavilónu dospelých a detského pavilónu v čase určenom odberateľom
j) Kontrola uzamknutia sociálnych zariadení po 19:00

3.3.5 Ochrana vnútorných priestorov bude zabezpečovaná statickou ochranou v priestoroch 
recepcie a vstupnej haly.

3.3.6 Ochrana vnútorných priestorov objektu, dynamickým hliadkovaním sa uskutočňuje
priebežne počas celého výkonu služby. Zameriava sa na kontrolu miest so zvýšeným 
rizikom požiarneho alebo iného nebezpečenstva, na kontrolu uzamknutosti miestností
a iných priestorov podľa potreby
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4 Zamestnanci poskytovateľa 

4.1 Zamestnanci poskytovateľa zabezpečujú potrebnú starostlivosť o prostriedky technického 
zabezpečenia objektu /EZS, EPS/. Podľa potreby obsluhujú komunikačné zariadenia 
odberateľa a komunikujú takým spôsobom, ktorý reprezentuje odberateľa.. Podávajú
odberateľovi včasné a presné informácie  o návštevách a prípadných kontrolách zo strany 
štátnej správy.

4.2 Zamestnanci poskytovateľa majú počas výkonu služby uniformu s príslušným označením tak, 
aby neprišlo k ich zámene s pracovníkmi iných subjektov, a aby bolo možné ich okamžite 
identifikovať zrakom.

4.3 Zamestnanci poskytovateľa sú povinní viesť predpísanú evidenciu podľa zákona 473/2005 
Z.z. o súkromnej bezpečnosti.

4.4 Zamestnanci poskytovateľa vykonávajú kontrolnú činnosť zamestnancov a návštevníkov tak, 
aby nedochádzalo ku stratám na technickom vybavení, a aby výkonom svojej práce 
zabezpečili najvyšší možný stupeň bezpečnosti.

4.5 V prípade narušenia alebo iného ohrozenia objektu prevádzajú zamestnanci poskytovateľa  
zásah voči narušiteľovi, takticky volia bezpečnostné prostriedky podľa povahy ohrozenia 
chráneného záujmu.

4.6 Pokiaľ to situácia vyžaduje, spolupracujú s orgánmi činnými v trestnom konaní, požiarnym 
zborom, záchrannou službou alebo iným útvarom štátnej správy.

5 Kontrolná činnosť

5.1 Poskytovateľ zabezpečuje kontrolu svojich pracovníkov poskytujúcich strážnu službu podľa 
tejto zmluvy formou neplánovaných kontrol prevádzaných výhradne pracovníkmi svojho 
manažmentu uvedených v bode 5.2.

5.2 Oprávnené osoby za poskytovateľa: Mgr. Nagy Ernest výkonný riaditeľ Security-Institute 
s.r.o. a zodpovedný manažér príslušnej pobočky: Melo Norbert.

5.3 Oprávnené osoby za odberateľa: Ing. Galina Lopatová, riaditeľka a Ing. Richard Žiška, vedúci 
oddelenia prevádzkového .

6 Práva a povinnosti poskytovateľa

6.1 Poskytovateľ je povinný:

6.1.1 plniť povinnosti ustanovené zákonom, inými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi alebo uložené rozhodnutiami a opatreniami štátnych orgánov,

6.1.2 dbať na ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov v informačných systémoch, 
dobrú povesť odberateľa a ochranu obchodného tajomstva,

6.1.3 plniť predmet zmluvy, podľa článku 2 tejto zmluvy, prostredníctvom svojich 
pracovníkov a postupovať primerane k okolnostiam a stupňu ohrozenia majetku 
odberateľa,
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6.1.4 pri výkone služby prostredníctvom svojich pracovníkov plne využívať výstroj 
a technické prostriedky, ako sú  služobný ústroj pre výkon služby, firemné označenie, 
opasok, putá, teleskopický obušok, slzotvorný prostriedok.

6.2 Prevádzkovateľ strážnej služby pri ochrane osoby, ochrane majetku alebo zabezpečovaní 
poriadku nesmie poskytovať podporu a ochranu konaniu, ktorým sú porušované všeobecne 
záväzné právne predpisy.

6.3 Poskytovateľ vyhlasuje, že má príslušnú licenciu oprávňujúcu ho na výkon predmetu tejto 
zmluvy, čo preukazuje kópiou licencie a výpisom z obchodného registra, ktoré tvoria prílohu 
k tejto zmluve .

6.4 Poskytovateľ vyhlasuje, že jeho pracovníci sú spôsobilí pre výkon tejto činnosti a majú 
príslušné povolenie.

7 Práva a povinnosti odberateľa

7.1 Odberateľ je povinný najmä:

7.1.1 bezplatne poskytnúť pracovníkom poskytovateľa miestnosť pre riadny výkon služby, 
sociálne zariadenia – šatňa, umývadlo, WC a nevyhnutné prostriedky – telefón (len 
v nevyhnutných prípadoch), energie, potrebné pre zabezpečenie plynulého výkonu
služby,

7.1.2 poskytnúť poskytovateľovi všetku potrebnú súčinnosť pre riadne a včasné plnenie 
predmetu zmluvy,

7.1.3 riadiť sa pokynmi poskytovateľa v záujme zabránenia vzniku škodlivých následkov
alebo v záujme ich odstránenia, v prípade vážneho ohrozenia zdravia alebo životov 
a škody značného rozsahu alebo iných udalostí s odôvodnenými znakmi verejného 
ohrozenia.

7.1.4. stanoviť poverenú osobu ktorá bude zastupovať odberateľa pri jednaní 
s poskytovateľom a stanoví režimové podmienky výkonu strážnej služby.

7.1.5     odberateľ berie na vedomie povinnosť poskytovateľa vyplývajúcu z ustanovenia § 56 
ods.3 zák. č. 473/2005 Z.z., týmto odberateľ bezpodmienečne čestne vyhlasuje, že je 
oprávnený užívať majetok, ktorý má byť predmetom ochrany podľa tejto zmluvy, ak 
by sa čestné vyhlásenie odberateľa preukázalo ako nepravdivé, odberateľ sa zaväzuje 
nahradiť poskytovateľovi škodu, ktorá mu v dôsledku takého nepravdivého 
vyhlásenia vznikne.

7.1.6   oboznámiť zamestnancov poskytovateľa dňom zahájenia výkonu služby s hlavným 
uzáverom vody, plynu, elektrickej energie v mieste plnenia a vyhotoviť o tom 
písomný záznam.

7.1.7  poskytovať poskytovateľovi včas pravdivé a úplne informácie o skutočnostiach, 
významných pre riadne a plynulé zabezpečenie výkonu služby.

7.1.8     platiť poskytovateľovi včas, riadne a v plnej výške cenu za poskytnuté služby v súlade 
s platobnými podmienkami stanovenými v tejto zmluve.

7.1.9  odberateľ sa zaväzuje zabezpečiť školenie BOZP a PO pre zamestnancov 
poskytovateľa. O tomto školení vyhotoviť písomný záznam a jeho kópiu poskytnúť 
poskytovateľovi .       
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8 Odmena za služby a platobné podmienky

8.1 Odmena za poskytnuté služby je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 6 eur bez DPH 
na jednu osobu za jednu hodinu výkonu služby. Poskytovateľ je platcom DPH.

8.2 Dohodnutá odmena v sebe zahŕňa odmenu za výkon strážnej služby a služby informátora
vykonávané poskytovateľom v zmysle tejto zmluvy ako aj odmenu za ďalšie činnosti, ku 
ktorým sa poskytovateľ touto zmluvou zaviazal a všetky ostatné režijné náklady
poskytovateľa.

8.3 Poskytovateľ vystaví faktúru odberateľovi vždy na začiatku nového mesiaca s lehotou 
splatnosti štrnásť dní od dňa doručenia odberateľovi.

8.4 V prípade omeškania s uhradením ceny je poskytovateľ oprávnený požadovať od odberateľa 
úrok z omeškania vo výške stanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom.

9 Zodpovednosť a náhrada škody

9.1 Poskytovateľ ochrany sa zaväzuje uhradiť odberateľovi škodu, ktorá vznikla odberateľovi 
alebo tretím osobám (pokiaľ si tieto následne škodu oprávnene uplatnili u odberateľa) 
v príčinnej súvislosti s porušením povinností poskytovateľa, ku ktorým sa poskytovateľ touto 
zmluvou zaviazal. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorú spôsobil odberateľ alebo jeho 
jednotlivý zamestnanci porušením pracovnoprávnych povinností (pracovnej disciplíny, 
smerníc a iných vnútorno – organizačných predpisov).

9.2      Poskytovateľ zodpovedá za predmety, ktoré mu boli riadne odovzdané a boli mu o nich            
poskytnuté všetky nevyhnutné informácie. 

9.3.      Poskytovateľ nebude zodpovedný za  vzniknuté škody v prípadoch ak sa preukáže že druhá
strana   marila výkon služby, neposkytla potrebné informácie vedúce k zabráneniu stratám
alebo škodám vzniknutých na technickom alebo inom vybavení nachádzajúcom sa v 
zabezpečovanom priestore .Poskytovateľ nezodpovedá za škody v takom prípade keď nebude 
brané do úvahy jeho odberateľovi doručené písomné upozornenie alebo odporúčanie na 
zabezpečenie alebo uskladnenie akéhokoľvek materiálu alebo technického vybavenia.

      
9.4. Poskytovateľ sa zaväzuje, že po celú dobu trvania tejto zmluvy bude poistený až do výšky 

166 000,-Eur.

10 Ukončenie zmluvy

10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú 
            od 01.11.2013 do  31.10.2015.

10.2 Táto zmluva môže pred dohodnutým termínom jej trvania zaniknúť:

10.2.1 písomnou dohodou zmluvných strán o ukončení účinnosti tejto zmluvy ku dňu 
uvedenému v takejto dohode 

10.2.2 odstúpením od tejto zmluvy zo strany odberateľa, ak poskytovateľ závažným
spôsobom poruší niektorú z povinností podľa tejto zmluvy

10.3 Poskytovateľ i odberateľ sú oprávnení vypovedať túto zmluvu písomnou výpoveďou bez 
uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je tri mesiace a začne plynúť nasledujúcim dňom po dni 
doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.
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11 Záverečné ustanovenia

11.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovej stránke odberateľa. Výkon služby 
začína odo dňa 04.11.2013 o 14 hod., nie však skôr, ak táto zmluva nadobudne účinnosť.

11.2 Ustanovenia tejto zmluvy možno meniť a dopĺňať len vo forme písomných dodatkov 
podpísaných oboma zmluvnými stranami.

11.3 Práva a povinnosti výslovne neupravené v texte tejto zmluvy sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

11.4 Táto zmluva zmluva je vyhotovená v 3 vyhotoveniach, dve pre odberateľa a jedno pre 
poskytovateľa.

11.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

11.5.1 Príloha č. 1 – Licencia poskytovateľa strážnej služby,

11.5.2 Príloha č. 2 – Originál výpis z obchodného registra poskytovateľa strážnej služby nie 
starší ako 1 mesiac.

             11.5.3   Príloha č. 3 – List vlastníctva odberateľa k objektu.

11.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade sporu sa zaväzujú riešiť ho prednostne dohodou 
a zmierom. V prípade, že tento nebude možné dosiahnuť, o spore rozhodne príslušný súd 
Slovenskej republiky.

11.7 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky požiadavky i výhrady k výkonu činnosti poskytovateľa 
operatívne riešia zodpovedný pracovníci oboch zmluvných strán uvedený v čl.5.

11.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná 
a vážna, prejav vôle je dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná voľnosť nie je 
obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme. Zmluvné strany si zmluvu prečítali 
a bez výhrad súhlasia s jej ustanoveniami. Na znak svojho súhlasu pripájajú k zmluve svoje 
vlastnoručné podpisy.

V Bratislave: 22.10.2013

     –––––––––––––––––––––––                                                           ––––––––––––––––––––––––
  SECURITY-INSTITUTE,s.r.o.                                                         Poliklinika Karlova Ves
  
  Mgr. NAGY Ernest – konateľ                                                             Ing. Galina Lopatová - riaditeľka




