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Zmluva o poskytovaní služby bezpečnostného poradcu
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych
predpisov

Objednávateľ:

Zastúpený:

Poskytovateľ:

Zastúpený:

2.1.

2.2.

Čl. I.
Zmluvné strany
P o l i k l i n i k a K a r l o v a Ve s
Líščie údolie 57
842 31 Bratislava 4
IČO: 17336236
DIČ: 2020890432
IČ DPH: SK2020890432
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 8300040/5200
Ing. Galina Lopatová, riaditeľka
Tel.: 02/6024 4378

PolyStar, s.r.o.
M.R. Štefánika 14
942 01 Šurany
IČO: 36 552 119
DIČ: 2021726894
IČ DPH: SK 2021726894
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 1717744853/0200
Zapísaný v OR OS Nitra, odd. Sro, vl. č. 13799/N
MUDr. Martin Starzyk, PhD., MBA, konateľ
Tel./Fax: 035/ 644 7777, mobil: 0905 714 580

Čl. II.
Predmet zmluvy
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať pre objednávateľa službu - činnosť bezpečnostného poradcu v zmysle
požiadaviek a ustanovení Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ďalej
len ADR), bod 1.8.3.1. v rozsahu činností stanovených v bode 1.8.3.3. ADR a zák. NR SR č. 56/2012 Z. z.
o cestnej doprave v znení neskorších právnych predpisov. Tieto služby sú bližšie špecifikované
a dohodnuté v Prílohe č. 1 k tejto zmluve.
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi za poskytnutú službu dohodnutú cenu v zmysle čl. IV.
tejto zmluvy a prílohy č. 1 k tejto zmluve.
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3.1.
3.2.

4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

5.1.

5.2.

Čl. III.
Termíny plnenia a miesto plnenia
Poskytovateľ začne plniť svoje záväzky dňom podpisu tejto zmluvy.
Miestom plnenia zmluvy je:
1. Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava 4
2. Domov seniorov Lamač, Na barine č. 5k, 841 03 Bratislava 47
Čl. IV.
Cena a platobné podmienky
Zmluvná cena je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších právnych predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení
neskorších právnych predpisov.
Cenová špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 k tejto zmluve.
Dohodnutá cena za poskytnutú službu bude fakturovaná objednávateľovi mesačne, do 10-teho dňa
nasledujúceho kalendárneho mesiaca, s lehotou splatnosti faktúry 30 dní od jej vystavenia. Faktúra sa
považuje za uhradenú dňom pripísania finančných prostriedkov na účet poskytovateľa.
Pri nedodržaní lehoty splatnosti faktúry sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi úroky
z omeškania vo výške 0,03% z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania až do zaplatenia.
Čl. V.
Oprávnené osoby
Každá zo zmluvných strán určila oprávnenú osobu alebo oprávnené osoby, ktoré zastupujú zmluvnú
stranu v zmluvných a obchodných záležitostiach súvisiacich s plnením tejto zmluvy. Zmluvné strany sú
oprávnené zmeniť oprávnené osoby, sú však povinné vopred druhú zmluvnú stranu o zmene v oprávnenej
osobe písomne informovať.
Za objednávateľa sú oprávnenými osobami:

........................................................ funkcia.......................................... kontakt ...................................
........................................................ funkcia ......................................... kontakt ....................................
5.3. Za poskytovateľa sú oprávnenými osobami:
Ing. Veronika Palágyiová, funkcia: bezpečnostný poradca, kontakt: 0905 714 580
Dana Guštarová,
funkcia: riaditeľka,
kontakt: 0908 600 530

6.1.

6.2.

Čl. VI.
Ostatné dojednania
Zmluvné strany sa zaväzujú upozorniť bez zbytočného odkladu druhú zmluvnú stranu na vzniknuté
okolnosti vylučujúce zodpovednosť brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú
k vyvinutiu maximálneho úsilia k odvráteniu a prekonaniu okolností vylučujúcich zodpovednosť.
Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi všetku potrebnú súčinnosť k riadnemu plneniu
záväzku dohodnutého v tejto zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje nezatajiť žiadne informácie, potrebné
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6.3.
6.4.

6.5.
6.6.
6.7.

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
a)
b)
c)

7.5.

8.1.
8.2.
8.3.

k plneniu záväzku poskytovateľa dohodnutého v tejto zmluve. V prípade porušenia týchto záväzkov
poskytovateľ nenesie zodpovednosť za vzniknutú škodu resp. uložené sankcie.
Objednávateľ je povinný okamžite informovať poskytovateľa o každej zmene, ktorá sa týka činnosti
bezpečnostného poradcu.
Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných a utajovaných
informáciách, o ktorých sa dozvie počas výkonu svojej činnosti a neposkytne získané materiály, ktoré sú
dôvernými informáciami, tretej osobe. Právo užívať, poskytovať a sprístupňovať dôverné informácie majú
obe strany len v rozsahu a za podmienok nevyhnutných pre riadne plnenie práv a povinností vyplývajúcich
z tejto zmluvy.
Zmluvné strany sú povinné plniť svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy tak, aby nedochádzalo
k omeškaniu s plnením jednotlivých termínov a k omeškaniu splatnosti jednotlivých peňažných záväzkov.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade zmeny svojej adresy resp. prevádzky budú o tejto zmene druhú
zmluvnú stranu písomne informovať najneskôr do troch dní.
Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné sankcie uložené objednávateľovi resp. vznik škody
z dôvodu neplnenia povinností objednávateľom vyplývajúcich zo smernice vypracovanej poskytovateľom,
obsahu vykonaných školení, správ z vykonaných priebežných kontrol, atď..
Čl. VII.
Platnosť a účinnosť zmluvy
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Ktorákoľvek zmluvná strana má právo ukončiť zmluvu s jednomesačnou výpovednou lehotou aj bez
udania dôvodu.
Ktorákoľvek zmluvná strana má právo ukončiť zmluvu okamžite v prípade, ak:
ukončujúca zmluvná strana stratí oprávnenie alebo spôsobilosť na plnenie predmetu zmluvy,
ktorejkoľvek zmluvnej strane brána v plnení predmetu tejto zmluvy okolnosti vylučujúce zodpovednosť po
dobu viac než dva mesiace,
druhá zmluvná strana neplní povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy po dobu viac než tri mesiace (inak než
z dôvodov podľa bodu b) tohto bodu) a dlžné plnenie neposkytne ani v primeranej lehote po tom, čo ju
ukončujúca strana na to vyzvala
Písomnosti uvedené v bode 7.3. a 7.4. tejto zmluvy musia byť doručené druhej zmluvnej strane písomne
ako doporučená listová zásielka na adresu uvedenú v tejto zmluve resp. na zmenenú adresu oznámenú
druhej zmluvnej strane s poukazom na čl. VI. bod 6.5. Písomnosti sa považujú za doručené druhej
zmluvnej strane na tretí deň ich preukázateľného odoslania na poštovú prepravu.
Čl. VIII.
Záverečné ustanovenia
Táto zmluva je založená na zásadách poctivého obchodného styku. Zmluvné strany sa preto zaväzujú riešiť
sporné otázky vyplývajúce z tejto zmluvy predovšetkým zmiernou cestou.
Zmluva je vyhotovená v 2 origináloch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
Zmeny a dodatky k tejto zmluve môžu byť urobené len písomne formou číslovaných dodatkov po
vzájomnom odsúhlasení zmluvných strán.
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8.4.
8.5.

Zmluva predstavuje slobodný, určitý a vážny prejav vôle zmluvných strán, obe zmluvné strany s jej
obsahom súhlasia a po jej prečítaní zmluvu podpisujú.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – špecifikácia predmetu zmluvy a špecifikácia ceny.

V ..............................................., dňa ................

Objednávateľ: .......................................................
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu

V Šuranoch, dňa .........................................

Poskytovateľ: ......................................................
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu
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