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Zmluvač. 1155/2013 
na poskytovanie služieb bezpečnostného technika 

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

 
Čl. I Zmluvné strany 

 
1.1. Objednávateľ:  Úrad vlády Slovenskej republiky 
Sídlo:     Námestie slobody 1 , 813 70 Bratislava 
Zastúpená:    Ing. Igor Federič 
     vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky  
IČO:     00151513         
Bankové spojenie:    Štátna pokladnica Bratislava 
Číslo účtu:     7000060195/8180 
Zodpovedný za technickú stránku:     
E-mail:      
(ďalej len „objednávateľ“) 
 

a 
 
1.2. Dodávateľ:   JKBOZ s. r. o. 
Sídlo:     Nováckeho 4/A,  971 01 Prievidza 
Za spoločnosť konajú:   Juraj Kukučka, 
     konateľ 
E-mail:     
peňažný ústav:               Slovenská sporiteľňa a. s. Nováky 
číslo účtu:                      0373301420/0900 
IČO:     44253516 
DIČ:                                                   2022645592     
Spoločnosť je zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka č.:  
20441/R 
(ďalej len „dodávateľ“) 
(objednávateľ a dodávateľ spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“)  
 

Čl. II  Úvodné ustanovenia 
 
2.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na poskytovanie služieb bezpečnostného 

technika (ďalej aj ako „zmluva“) ako výsledok verejného obstarávania, ktoré obstaral 
verejný obstarávateľ - objednávateľ, postupom verejnej súťaže v súlade s § 91 a nasl. 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov na 2. časť predmetu zákazky „Zabezpečenie 
služieb technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika“ pre potreby Úradu vlády 
Slovenskej republiky, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania číslo 
37/2013 pod číslom 2881 – MST dňa 21. 2. 2013. Zmluvné strany sa podľa § 262 zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný 
zákonník“) dohodli, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci z tejto zmluvy sa bude 
spravovať týmto zákonom. Objednávateľ nenesie zodpovednosť za právne vzťahy 
dodávateľa voči tretím osobám. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za právne vzťahy 
objednávateľa voči tretím osobám, ak v tejto zmluve na poskytovanie služieb nie je 
dohodnuté inak. 
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2.2 Dodávateľ vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na dodanie predmetu 

zákazky v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky. Objednávateľ vyhlasuje, že je 
právnickou osobou oprávnenou uzavrieť túto zmluvu na poskytovanie služieb. 

 
2.3 Právna subjektivita dodávateľa je preukázaná výpisom z Obchodného registra. 

 
Čl. III Predmet zmluvy  

 
3.1 Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať s odbornou starostlivosťou v objektoch objednávateľa 

podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „zmluvné objekty“) nižšie špecifikované 
činnosti tak, aby sa v týchto zmluvných objektoch plnili povinnosti, ktoré 
objednávateľovi vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov v SR v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len oblasť „BOZP“). 

 
3.2 Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti so 

záväzkom dodávateľa vykonávať činnosti, ktorých predmetom je kontrola plnenia 
povinností objednávateľa, zisťovanie stavu, školenie a podávanie informácií, poradenská 
činnosť, navrhovanie a prijímanie opatrení, vypracúvanie usmernení a dokumentácie, aby 
si objednávateľ ako právnická osoba plnil svoje povinnosti v zmysle všeobecne 
záväzných právnych predpisov SR v oblasti BOZP a so záväzkom objednávateľa zaplatiť 
za vykonané zmluvné činnosti odmenu v súlade s čl. VII tejto zmluvy. 

 
3.3 Zmluvné činnosti bližšie špecifikované najmä v ods. 3.5 vykonáva dodávateľ 

prostredníctvom bezpečnostného technika (ďalej len/aj „technika BOZP“) v zmysle 
všeobecne záväzných právnych predpisov SR v oblasti BOZP. 

 
3.4 Objednávateľ sa zaväzuje k zaplateniu ceny za vykonané zmluvné činnosti, a to za ďalej 

špecifikovaných podmienok. 
 
3.5 Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať činnosti bezpečnostného technika v zmysle predmetu 

zmluvy a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR v oblasti  BOZP 
nasledovne: 

a) s ledovať zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov o BOZP, informovať 
objednávateľa o týchto zmenách a o ich vplyve na plnenie si povinností 
objednávateľa ako zamestnávateľa a na potrebu aktualizácie predpísanej 
dokumentácie, 

b) vykonávať pravidelné kontroly pracovísk v zmluvných objektoch podľa 
harmonogramu, resp. podľa potreby, pri ktorých bude najmä: 

  1. zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia všetkých zamestnancov, najmä pri 
osobitných skupinách zamestnancov, 

2. kontrolovať, či pracoviská, komunikácie, stroje, zariadenia, nástroje, 
materiály, pracovné pomôcky, pracovné postupy, usporiadanie  pracovných 
miest a organizácia práce neohrozujú bezpečnosť a zdravie zamestnancov, 

3. kontrolovať, či sa na pracoviskách v zmluvných objektoch používajú 
bezpečné pracovné postupy, 

4. kontrolovať dodržiavanie príslušných právnych predpisov na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce a bezpečného 
správania sa na pracovisku, 
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5. kontrolovať označovania pracovísk a zariadení, ktoré môžu ohroziť alebo 
poškodiť zdravie zamestnancov, 

6. tam, kde sa používajú a skladujú nebezpečné látky, alebo sa používajú 
technológie a zariadenia, pri ktorých zlyhaní môže dôjsť k ohrozeniu života 
a zdravia zamestnancov, iných fyzických osôb a k ohrozeniu okolia, 
kontrolovať, či prebehlo riadne a preukázateľné oboznámenie sa s nimi 
a výcvik zamestnancov a či sú títo vybavení podľa osobitných požiadaviek 
na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a či sa dodržiavajú 
opatrenia na obmedzenie následkov ohrozenia života a zdravia, 

7.  kontrolovať stav bezpečnosti technických zariadení, 
8.  kontrolovať dodržiavanie zákazu fajčenia na pracoviskách, 
 9. zúčastňovať sa na kontrole v súčinnosti so zástupcom objednávateľa, či 

zamestnanci objednávateľa nie sú v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu 
alebo psychotropných látok, 

                      10. kontrolovať používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,  
ochranných zariadení a iných ochranných opatrení, 

11. v prípade, že budú pri kontrole zistené závažné nedostatky, ktoré môžu 
vážne  ohroziť bezpečnosť a zdravie zamestnancov, prípadne poruchy na 
technickom  zariadení bude tento stav hlásiť ihneď poverenému vedúcemu 
zamestnancovi odberateľa, 

12. tam, kde sa používajú a skladujú nebezpečné látky, alebo sa používajú 
technológie a zariadenia, pri zlyhaní ktorých môže dôjsť k ohrozeniu života 
a zdravia zamestnancov, iných fyzických osôb a k ohrozeniu okolia bude: 
12.1 navrhovať vybavenia zamestnancov podľa osobitných požiadaviek na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
12.2 určovať a navrhovať ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonávať, ak 

je  to  potrebné pre zabezpečenie ochrany zdravia pri práci, pri 
vykonávaní pracovných činností a pracovných postupov, 

12.3 vykonávať kontroly dodržiavania jednotlivých lehôt, pravidelných 
lekárskych preventívnych prehliadok, vzhľadom na mieru ohrozenia 
zdravia jednotlivých pracovných skupín. 

c) Vykonávať pravidelné previerky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pracovného 
prostredia na všetkých pracoviskách v zmluvných objektoch, 1 x ročne v spolupráci so 
zástupcami zamestnancov. 

d) Vypracovávať, aktualizovať, kontrolovať a viesť predpísanú dokumentáciu BOZP 
v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR v oblasti BOZP, ktorú 
tvoria najmä: 

1. záznamy a evidencie o vykonaní kontroly v zmluvných objektoch v knihe 
kontrol s návrhom príslušných opatrení, ktoré predkladá príslušnému 
vedúcemu; 

2. pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a návrhy vnútorných 
predpisov objednávateľa pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; 

3. posudzovanie rizík a vypracúvanie písomných dokumentov o posúdení rizík u 
všetkých profesií, najmä pri osobitných skupinách zamestnancov; 

4. zoznam osobných ochranných pracovných prostriedkov, ktoré sa musia 
poskytovať zamestnancom, na základe posúdenia rizík; 

5. opatrenia na odstraňovanie nebezpečenstiev a ohrození a tam, kde to podľa  
dosiahnutých vedeckých a technických poznatkov nie je možné, vypracúvanie 
písomného dokumentu o vyhodnotení  týchto neodstrániteľných ohrození, 
plánovanie a vykonávanie opatrení na ich obmedzenie. 
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e) Vykonávať výchovu a vzdelávanie zamestnancov objednávateľa v oblasti BOZP: 
1. oboznamovať a informovať zamestnancov: 

1.1 s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ostatnými 
predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

1.2 so zásadami bezpečného správania sa na pracovisku, 
1.3 s vyskytujúcimi sa a predvídateľnými nebezpečenstvami, ich účinkami na 

zdravie  a ochranou proti nim, 
1.4 o preventívnych a ochranných opatreniach, ktoré ich zamestnávateľ vykonal 

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
1.5 o pracovných úrazoch, chorobách z povolania a ostatných poškodeniach 

zdravia z práce, ktoré sa vyskytli u objednávateľa, 
2. overovať vedomosti získané školením u uvedených zamestnancov formou testu, u 

ostatných zamestnancov ústnou formou, 
3. oboznamovať zamestnancov iného zamestnávateľa, ktorí majú vykonávať práce 

v priestoroch objednávateľa, s pokynmi na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, ktoré platia v priestoroch objednávateľa, 

f) na základe výsledku preventívnych prehliadok navrhovať objednávateľovi prípadné 
meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, ako sú hladina hluku, intenzita 
osvetlenia, prašnosť a pod., 

g) vyšetrovať príčiny vzniku pracovných úrazov a oznamovať ich vznik príslušným 
orgánom, spôsobom ustanoveným osobitným predpisom a vypracovávať záznam 
o registrovanom pracovnom úraze, 

h) zastupovať objednávateľa voči orgánom štátneho dozoru, spolupracovať s kontrolnými 
a nadriadenými orgánmi, 

i) zabezpečovať odstraňovanie nedostatkov zistených orgánmi štátneho dozoru a 
nedostatkov zistených počas vykonávaných pravidelných previerok bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, 

j) vypracovávať správy o plnení úloh a povinností o bjednávateľa na úseku BOZP 
a správy z vykonaných previerok. 

 
Čl. IV Podmienky plnenia  

 
4.1 Dodávateľ sa zaväzuje vykonávaťdohodnuté zmluvné činnosti vo vlastnom mene. 

 
4.2 Dodávateľ je oprávnený vykonávať len činnosti, na ktoré má platné oprávnenie. 

 
4.3 Dodávateľ sa zaväzuje, že po podpise tejto zmluvy, bez zbytočného odkladu protokolárne 

prevezme zmluvné objekty a príslušnú dokumentáciu a do 60 dní od nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy zmluvy predloží objednávateľovi správu, v ktorej zhodnotí stav  
BOZP a tam, kde si to stav bude vyžadovať, súčasne so správou predloží návrh opatrení 
na zlepšenie stavu spolu s cenovou ponukou a návrhom harmonogramu vykonania 
opatrení. 

 
4.4 Dodávateľ sa zaväzuje v lehote do 60 dní od prevzatia zmluvných objektov predložiť 

objednávateľovi na odsúhlasenie Plán vykonávania zmluvných činností. 
 

4.5 Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať kontrolné činnosti a zistenia stavu BOZP nestranne 
a zistený stav verne opísať zápisom v príslušnej dokumentácii. 
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4.6 Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať školenia a odbornú prípravu BOZP v súlade s platnými 
všeobecne záväznými predpismi BOZP a v súlade s tematickými plánmi objednávateľa. 

 
4.7 Dodávateľ je povinný vykonávať zápisy z vykonaných kontrol a kontrolných zistení.  

 
4.8 Dodávateľ je povinný pri vykonávaní zmluvných činností vystupovať ako zástupca 

objednávateľa, preukazovať sa v zmluvnom objekte voči objednávateľovi a tretím osobám 
preukazom, ktorý mu pre výkon činností vystavil objednávateľ, nosiť viditeľne označenie 
podľa pokynov objednávateľa, používať pre dokladovanie a vykazovanie vykonaných 
prác objednávateľom vopred schválené tlačivá a dodržiavať organizačné pokyny 
povereného zástupcu objednávateľa. 

 
4.9 Dodávateľ je povinný vykonávať zmluvné činnosti v súlade s predpismi pre bezpečnosť 

a ochranu zdravia pri práci a s internými predpismi objednávateľa, s ktorými bol 
preukázateľne oboznámený. Je pritom povinný udržiavať poriadok v priestoroch 
zmluvného objektu a dodržiavať pokyny povereného zástupcu objednávateľa. 

 
4.10 Dodávateľ je povinný manipulovať s materiálom, náradím a technickým vybavením tak, 

aby nedošlo k poškodeniu zmluvných objektov, stavebných častí a inventára zmluvných 
objektov. 

 
4.11  Dodávateľ je povinný vykonávať zmluvné činnosti tak, aby podľa možnosti neobmedzil 

riadne užívanie zmluvného objektu a nerušil prevádzku objednávateľa. Ak si jeho činnosť 
vzhľadom na jej charakter vyžiada obmedzenie riadneho užívania zmluvného objektu 
alebo rušenie prevádzky objednávateľa, je povinný o tom vopred informovať povereného 
zástupcu objednávateľa a vyžiadať si jeho súhlas. 

 
4.12 Pre uskutočnenie všetkých svojich záväzkov bude dodávateľ disponovať len     

kvalifikovanými odborníkmi s požadovanou zdravotnou a odbornou spôsobilosťou na 
vykonávanie jednotlivých činností, ktorých osobné či kolektívne správanie nebude 
narúšať podmienky prevádzky objednávateľa a ktorí budú chrániť dobrú povesť 
objednávateľa. 

 
4.13 Objednávateľ je oprávnený požadovať aj vykonanie ďalších prác v zmluvných objektoch 

v rozsahu podľa ľl. VII ods. 7.4 tejto zmluvy. 
 

Čl. V Lehoty na vykonávanie zmluvných činností 
 
5.1 Pravidelnú prehliadku zmluvných objektov bude vykonávať bezpečnostný technik 

priebežne podľa ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov SR v oblasti  
BOZP. 

 
5.2 Dodávateľ bude vykonávaťzmluvné činnosti s nasledujúcou frekvenciou: 

a) školenia zamestnancov, vedúcich zamestnancov objednávateľa 1-krát za 24 mesiacov, 
b) školenia novoprijatých zamestnancov objednávateľa bude vykonávať technik BOZP pri 

najbližšej preventívnej prehliadke BOZP 1-krát za 3 mesiace, 
c) školenia osôb vykonávajúcich činnosti v objektoch objednávateľa s jeho vedomím, po 

predchádzajúcej písomnej výzve (nie je zahrnuté v paušále za služby BOZP), 
d) aktualizáciu neplatnej dokumentácie a vypracovanie novej dokumentácie k bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci pri každej zmene. 
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Čl. VI Spolupôsobenie objednávateľa 
 

6.1 Objednávateľ počas bežnej prevádzkovej doby zabezpečí dodávateľovi nerušený prístup 
do zmluvného objektu a pokiaľ je to nutné, do všetkých priestorov a ku všetkým 
zariadeniam v zmluvnom objekte. 

 
6.2 Objednávateľ poskytne dodávateľovi priestor na uschovanie predpísanej dokumentácie. 
 
6.3 Objednávateľ v rámci školení zabezpečí: 

   - pri novoprijatých zamestnancoch nahlási ich počet s dostatočným predstihom, 
    - zabezpečí 100 % účasť zamestnancov na jednotlivých školeniach. 
 

6.4 Objednávateľ sa zaväzuje po oznámení kontroly štátnym dozorom túto skutočnosť ihneď 
oznámiť dodávateľovi. 

 
Čl. VII Cena a platobné podmienky 

 
7.1 Cena za vykonanie zmluvných činností je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle  

§  3 zák. NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
 

7.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi mesačnú paušálnu sumu za zmluvné  
činnosti za objekty uvedené v jednotlivých prílohe č. 1 tejto zmluvy vo výške:  

 
255,00 Eur s DPH  

 
 slovom: dvestopäťdesiatpäť Eur s DPH mesačne 

 
to znamená 3060,00 Eur s DPH ročne  

slovom: tritisícšestdesiat Eur s DPH ročne 
 

Cena v Eur  bez DPH  mesačne: 212,50  
Cena v Eur  bez DPH  ročne: 2550,00  
DPH  20 % 

 
 

7.3 Zmluvné ceny paušálne dohodnutých výkonov obsahujú už aj náklady na cestu dodávateľa 
na miesto výkonu prác, vrátane straty času na ceste, a preto dodávateľ nie je oprávnený 
tieto náklady zvlášť fakturovať. 

 
7.4 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za uskutočnenie nadpaušálnych výkonov  

vo všeobecnosti ceny dohodnuté nasledovne: 
a) za aktualizáciu dokumentácie väčšieho rozsahu vo výške 0,50 Eur za prepracovanú 

stranu /pri organizačných zmenách, stavebných zmenách,  fluktuácií zamestnancov/, 
b) za školenie novoprijatých zamestnancov mimo termíny pravidelného školenia vo výške 

4,00 Eur za osobu zúčastnenú na školení /školenie 1 krát za kvartál zahrnuté v 
paušále/, 

c) za školenie osôb vykonávajúcich činnosti v zmluvných objektoch s vedomím 
objednávateľa vo výške 3,00 Eur za osobu zúčastnenú na školení, 

d) spolupráca s dodávateľmi, prípadne iné činnosti v zmluvných objektoch 
objednávateľa mimo dohodnutý paušál 10,00 Eur/hod., 



 

7 
 

e) koordinátor BOZP vo výške 30 Eur za osobohodinu,  
f) vypracovanie harmonogramu prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení 

(na základe predloženej dokumentácie objednávateľa) - do 50 zariadení vo výške 
50,00 Eur, nad 50 zariadení vo výške 75,00 Eur 

g) vypracovanie prevádzkového poriadku technického zariadenia na základe predloženej 
dokumentácie objednávateľom (od výrobcu) vo výške 150,00 Eur za 1 technické 
zariadenie 

h) za náklady na cestu pri mimopaušálnych výkonov vo výške 0,30 Eur/km, 
 

7.5 Ceny podľa ods. 7.4 sú dohodnuté bez DPH. K cenám sa pripočíta DPH v sadzbe platnej 
podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v deň zdaniteľného plnenia. 

 
7.6 Cenu za vykonané práce uhradí objednávateľ na základe faktúr dodávateľa. Dodávateľ 

vystaví objednávateľovi štvrťročne jednu faktúru za paušálne výkony podľa ods. 7.2 tejto 
zmluvy a mesačne jednu faktúru za nadpaušálne výkony podľa ods. 7.4 tejto zmluvy. 

 
 

7.7 Ako podklad pre fakturáciu slúži vzájomne odsúhlasený súpis výkonov, ktorý bude 
priložený k vystavenej faktúre. 

 
7.8 Súčasťou faktúr v zmysle ods. 7.6 budú prílohy s rozúčtovaním ceny na jednotlivé 

zmluvné objekty a hospodárske strediská. 
 

7.9 Faktúra musí mať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani  z pridanej 
hodnoty. Ak faktúra alebo podklady k faktúre nebudú zodpovedať týmto požiadavkám, 
bude faktúra vrátená v lehote do 10 pracovných dní odo dňa jej doručenia 
objednávateľovi a nová lehota splatnosti bude plynúť od dátumu doručenia novej riadne 
vystavenej respektíve opravenej faktúry objednávateľovi. 
 

7.10 Dodávateľ doručí faktúry za plnenia podľa tejto zmluvy na adresu: 
        Úrad vlády Slovenskej republiky, Nám. slobody1, Bratislava. 
 
7.11 Faktúry sú splatné do 30 dní od ich doručenia objednávateľovi. 
 
7.12 Dodávateľ si môže uplatniť v prípade omeškania s plnením peňažných záväzkov 

objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,1 % z nezaplatenej sumy za každý deň 
omeškania. 

 
 

Čl. VIII Zodpovednosť dodávateľa 
 
8.1 V prípade škôd na zariadení objednávateľa, ktoré preukázateľne vznikli činnosťou 

dodávateľa, tieto škody je povinný dodávateľ nahradiť. 
 

8.2 Dodávateľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nedbalosťou zamestnancov,    
tretími osobami a živelnými udalosťami a vyššou mocou bez porušenia svojej zmluvnej  
povinnosti. 
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Čl. IX Zodpovední pracovníci 
 

9.1 Kontaktní pracovníci objednávateľa, ktorí sú oprávnení objednávať poskytovanie služieb 
sú uvedení v prílohe č. 2 tejto zmluvy. 

 
9.2 Kontaktní pracovníci d odávateľa, ktorí sú oprávnení rokovať vo veci technického a  

organizačného zabezpečenia servisných prác sú uvedení v prílohe č. 3 tejto zmluvy. 
 

9.3 Kontaktným telefónnym číslom na nahlasovanie požiadaviek objednávateľa v bežnej 
prevádzkovej dobe dodávateľa, t. j. v pracovných dňoch od 9,00 do 15,00 hod je: 

        
 
 

Čl. X Ukončenie zmluvy 
 
10.1 Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, t.j na 4 roky odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, 

resp. do vyčerpania finančného limitu 35 000 EUR bez DPH. 
 

10.2 Od tejto zmluvy možno odstúpiť s účinkami odstúpenia odo dňa doručenia písomného 
oznámenia o odstúpení v týchto prípadoch: 
a/ neodôvodnené neplnenie záväzkov dodávateľa do 30 dní po doručení písomného 

upozornenia, 
b/ vyhlásenie konkurzu alebo likvidácie jednej zo zmluvných strán, alebo zamietnutie 

návrhu na konkurz súdom pre nedostatok majetku, 
c/ opakovaná alebo sústavná nespokojnosť objednávateľa s kvalitou vykonaných prác a 

služieb zo strany dodávateľa, 
d/ pretrvávajúce neplatenie objednávateľa aj po 30 dňoch od doručenia upomienky. 

 
10.3 Každá zmluvná strana je oprávnená od zmluvy odstúpiť pokiaľ druhá zmluvná strana  

podstatným spôsobom, alebo opakovane poruší svoje záväzky vyplývajúce z predmetu  
zmluvy a tieto neodstráni ani v náhradnom dohodnutom termíne. Márnym uplynutím  
tejto lehoty a neodstránením závadného stavu vzniká zmluvný dôvod k odstúpeniu od 
zmluvy. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká v okamihu doručenia písomného 
vyhotovenia odstúpenia druhej zmluvnej strany. 

 
10.4 Každá zmluvná strana môže vypovedať zmluvu aj bez udania dôvodu, a to s výpovednou 

lehotou 3 mesiace. Výpoveď musí byť písomná, inak je  neplatná a musí byť doručená 
druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej 
strane. 

 
10.5 Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán. 
 

Čl. XI Ostatné ustanovenia 
 
11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že informácie, ktoré si navzájom poskytnú v súvislosti 

s činnosťou podľa tejto zmluvy, ako aj zmluvné podmienky, považujú za dôverné 
a zaväzujú sa, že ich nevyužijú v rozpore s ich účelom pre svoje potreby a neprezradia ich  
tretej osobe. 
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11.2 Dodávateľ je povinný sám zachovávať mlčanlivosť a je povinný zaviazať 
mlčanlivosťou a poučiť o možných následkoch porušenia tejto povinnosti všetkých 
svojich zamestnancov, a to bez časového obmedzenia. Povinnosť mlčanlivosti sa 
vzťahuje na  všetky informácie, s ktorými prišli, alebo mohli prísťdo styku v súvislosti 
s plnením podľa tejto zmluvy, bez ohľadu na ich povahu, resp. na to, či tieto informácie 
tvoria predmet obchodného tajomstva alebo nie. V prípade porušenia mlčanlivosti 
dodávateľom alebo jeho zamestnancami je dodávateľ povinný uhradiť vzniknutú 
preukázateľnú škodu druhej strane. 

 
11.3 Zmluvné strany sú povinné vykonať ku dňu skončenia účinnosti tejto zmluvy inventúru   

vykonaných výkonov a platieb a na základe výsledkov tejto inventúry vyrovnať si svoje  
vzájomné záväzky. 

 
Čl. XII Závere čné ustanovenia 

 
12.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
 
12.2 Meniť túto zmluvu alebo jej časti možno len písomne a po vzájomnej dohode zmluvných 

strán. Dodatky ku zmluve musia byť rovnako ako táto zmluva potvrdené a podpísané  
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zmluvné strany berú na vedomie 
znenie § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení účinnom od 1.7.2013 a zaväzujú sa k vzájomnej informačnej 
povinnosti pri postupe podľa citovaných ustanovení.  
 

12.3 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri dostane objednávateľ  
a dva dodávateľ. 

 
12.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy č. 1, 2 a 3. 
 
 
 
 
Zoznam príloh: 
Príloha1      Zoznam objektov, cenová kalkulácia 
Príloha 2     Zoznam kontaktných pracovníkov objednávateľa 
Príloha 3     Zoznam kontaktných pracovníkov dodávateľa 
 
 
 
V Bratislave, dňa  ....................                                 V Bratislave, dňa ........................ 
 
 
 
 
 
Ing. Igor Federič,                                              Juraj Kukučka,  
vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky                konateľ JKBOZ s. r. o.       
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Príloha č. 1 
k zmluve č. 1155/2013 na poskytovanie služieb bezpečnostného technika  

 
Zoznam objektov Úradu vlády Slovenskej republiky 

 
 
P. č. 
 

 
Objekty Úradu  vlády Slovenskej republiky 

1 Úrad vlády SR, Námestie Slobody 1, Bratislava, stará budova 

2 Úrad vlády SR, Námestie Slobody 1, Bratislava, nová budova 

3 Úrad vlády SR, Námestie Slobody 1, Bratislava, budova autodopravy 

4 Úrad vlády SR, Námestie Slobody 1, Bratislava, garáže 

5 Úrad vlády SR, Námestie Slobody 1, Bratislava, datacentrum 

6 Úrad vlády SR, Námestie Slobody 29, Bratislava 

7 Úrad vlády SR, Štefánikova 2, Bratislava, 

8 Účelové zariadenie Hotel Bôrik, Bôrik 15, Bratislava 

9 Miestodržiteľský palác, Hlavné Námestie 8, Bratislava 

10 Kaštieľ Rusovce, 851 10 Bratislava– Rusovce, budova v rekonštrukcii, stavenisko 

11 Účelové zariadenie Agra, Trenčianske Teplice 

12 Účelové zariadenie Limbora, ŠtrbskéPleso 

13 Účelové zariadenie Kamzík, StarýSmokovec 

14 Účelové zariadenie Ždiar, Ždiar 

15 Účelové zariadenie Bystrica BanskáBystrica 

16 Účelové zariadenie Dom Hostí, Košice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


