
Z M L U V A  č. 9/2011  
 

o poskytovaní strážnej a informačnej služby pre MZ SR 
 

uzatvorená podľa ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov nasledovne: 

 
 

Zmluvné strany 
 

1.  UZMA spol. s. r. o.  
 

Sídlo:    Jasovská č. 29, 851 07 Bratislava 
IČO :    35 783 176 
IČ DPH :  SK2020277743 
Bankové spojenie : UniCredit Bank, a.s. 
Číslo úctu :   6625286018/1111 
Zastúpený :   JUDr. Rudolf Klas – konateľ 
Číslo licencie :   PS – 000718 (Príloha č.1) 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel Sro, 
vložka č. 21244/B 
(ďalej len poskytovateľ) 

 
 

a 
 
 

2.  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky  
 

Sídlo:    Limbová 2, 837 52  Bratislava 
v zastúpení:  Ing. Ladislav Štefanec, vedúci služobného úradu  
IČO :   165 565     
Bankové spojenie : Štátna pokladnica 
Číslo účtu :   7000150115/8180 
(ďalej len objednávateľ) 

 
 
 

Čl. I. 
PREDMET ZMLUVY 

 
 Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie strážnej a informačnej služby poskytovateľom 
v objekte v správe objednávateľa a stráženie priľahlých priestorov, s cieľom zabezpečiť 
ochranu objektu, osôb, ktoré sa oprávnene zdržujú v priestoroch odberateľa a majetku proti 
krádeži, vandalizmu, nepovolenému vstupu a pohybu cudzích osôb vo vymedzenom priestore a 
to v rozsahu a za podmienok ďalej uvedených v tejto zmluve a v Smernici pre výkon strážnej 
služby uvedenej v Prílohe č. 2 tejto zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť  tejto zmluvy. 
 

 
Čl. II. 

VÝKON SLUŽBY 

1. Miesto výkonu je objekt odberateľa na Limbovej ul. č.2, v Bratislave. 

2. Výkon služby zabezpečia v pracovné dni v čase od 06:00 do 18:00 hod. dvaja pracovníci 
poskytovateľa  a v čase od 18:00 do 06:00 hod. sobota, nedeľa, štátne sviatky a dni 
pracovného pokoja jeden pracovník dodávateľa. V prípade potreby a mimoriadnych udalostí 
poskytovateľ sa zaväzuje na vyžiadanie odberateľa posilniť výkon služby. 



3. Výkon služby, podmienky, spôsob a rozsah výkonu služby bude konkrétne stanovený v 
 Smernici pre výkon strážnej služby uvedených v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. 

 
 

Čl. III. 
ČAS PLNENIA A SPÔSOB UKONČENIA ZMLUVNÉHO VZŤAHU 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú - na tri roky odo dňa nadobudnutia jej účinnosti 

v zmysle čl. VIII. bod 7 tejto zmluvy, s možnosťou jej predĺženia. 
 

2. Zmluvu možno vypovedať jednostranne aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je tri 
mesiace a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Zmluvu možno ukončiť aj 
dohodou zmluvných strán. 

 
3. Deň nástupu strážnej a informačnej služby je 1. február 2011. 

 
 

Čl. IV. 
CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
1. Objednávateľ sa zaväzuje za poskytovanie služieb spojených s ochranou osôb a majetku 

uhrádzať poskytovateľovi za každú odpracovanú osobohodinu sumu vo výške: 
 3,45 EUR/hod. bez  DPH, 20% DPH je 0,69 €. Cena s DPH je 4,14 €/hod.  

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z.    
o cenách v znení neskorších predpisov a na základe verejného obstarávania. 

 
2. Podkladom pre zaplatenie ceny predmetu zmluvy je faktúra vyhotovená poskytovateľom, 

ktorá bude mať všetky náležitosti daňového dokladu. Faktúra je splatná v lehote do 30 dní 
odo dňa jej doručenia odberateľovi.  

 
3. Cena predmetu zmluvy bude fakturovaná poskytovateľom mesačne. Platba bude 

uskutočňovaná bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa. 
 

4. V zmysle § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka sa zmluvné strany dohodli, že úrok 
z omeškania je 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. 

 
5. Objednávateľ sa zaväzuje jeden krát ročne ( k 31.03. kalendárneho roku) prehodnotiť cenu 

určenú dohodou zmluvných strán a upraviť cenu za osobohodinu na základe miery inflácie 
vykazovanej Štatistickým úradom SR  za predchádzajúci rok.  
Výška upravenej ceny musí byť dohodnutá písomnou formou dodatkom k tejto zmluve  

 
 

Čl. V. 
ZODPOVEDNOSŤ 

 
1. Poskytovateľ vyhlasuje objednávateľovi, že má zmluvne zabezpečené poistenie Všeobecnej 

zodpovednosti za škodu poistnou zmluvou č. 1138929 so spoločnosťou UNION poisťovňa 
/Príloha č.3/, a.s. uzavretou dňa 17.12.2010 (ďalej len „Poistná zmluva“). v rozsahu a za 
podmienok ustanovených v poistenej zmluve. Objednávateľ vyhlasuje, že ho poskytovateľ 
s Poistnou zmluvou ako aj so všeobecnými poistnými podmienkami, ktoré sú jej 
neoddeliteľnou súčasťou oboznámil, s Poistnou zmluvou a Všeobecnými poistnými 
podmienkami súhlasí, čo potvrdzuje podpísaním tejto zmluvy. Objednávateľ sa v prípade 
akejkoľvek zodpovednosti poskytovateľa za škodu zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi takú 
súčinnosť, aby nestratil v dôsledku nedostatku súčinnosti objednávateľa nárok na poistné 
plnenie, inak objednávateľ nemá nárok na náhradu škody alebo zodpovedá poskytovateľovi 
za škodu, ktorá mu takto vznikne. 

 
2. Pre uplatnenie nároku na náhradu škody spôsobenej porušením povinností podľa tejto 



zmluvy je nevyhnutné, aby objednávateľ spísal okamžite písomný záznam na mieste 
a v čase, keď sa o vzniku škody dozvedel (ďalej len „písomný záznam o škode“). 
Objednávateľ je ďalej povinný poskytnúť možnosť písomne sa vyjadriť službukonajúcemu 
pracovníkovi strážnej služby. Objednávateľ je následne povinný bez odkladu písomne, 
najneskôr však do 3 pracovných dní, preukázateľne písomne informovať zodpovedné osoby 
poskytovateľa podľa čl. VII o vzniku škody. Prílohou tohto písomného oznámenia je aj jedno 
vyhotovenie písomného záznamu o škode. 

 
3. V prípade, ak v dôsledku spôsobenej škody bol spáchaný aj trestný čin (TČ Krádeže, 

Poškodzovanie cudzej veci, Lúpež a iné), objednávateľ je povinný okamžite privolať 
policajnú hliadku. 

 
4. Nesplnením akejkoľvek povinnosti podľa bodu 2 a 3 tohto článku nevznikne nárok 

objednávateľa na náhradu akejkoľvek škody. Objednávateľ zodpovedá za splnenie 
povinnosti podľa bodu 2 a 3 tohto článku aj za akékoľvek tretie osoby. 

 
 

Čl. VI. 
ZÁVÄZKY ZMLUVNÝCH STRÁN 

 
I. Poskytovateľ sa zaväzuje: 
 
1. Priebežne zabezpečovať v určenom objekte zodpovedný a kvalifikovaný výkon strážnej 

služby (ďalej len „strážna služba“). 
  
2. Pri plnení zmluvných záväzkov dodržiavať primeranosť vykonávaných opatrení v súlade so 

všeobecne platnými právnymi normami a smernicami pre výkon strážnej služby na 
dosiahnutie želateľného stavu pri usmerňovaní a informovaní návštevníkov objektu.  

 
3. V prípadoch protiprávneho konania nekompetentnými osobami podľa charakteru udalostí 

zasiahnuť a zjednať poriadok, resp. vyžiadať pomoc príslušného útvaru Policajného zboru 
za účelom vykonania príslušných opatrení a úzko s týmto spolupracovať. 

 
4. Úzko spolupracovať so zástupcami objednávateľa, včas informovať o situácií a konzultovať 

návrhy smerujúce ku skvalitneniu práce strážnej služby. 
  
5. Podľa požiadaviek objednávateľa poskytnúť bezodkladne aj ďalšie služby nad rámec touto 

zmluvou dohodnutého výkonu za predpokladu dodatočnej písomnej zmluvnej úpravy. 
 

6. Neposkytovať počas trvania zmluvy a najmenej 5 rokov po ukončení tejto zmluvy 
akékoľvek informácie o objednávateľovi, jeho zamestnancoch, mieste a podmienkach 
plnenia strážnej služby ako aj o skutočnostiach, ktoré sa dotýkajú činnosti objednávateľa. 
 

 
II. Objednávateľ sa zaväzuje: 

 
1. Vytvoriť zamestnancom poskytovateľa zodpovedajúce primerané podmienky pre dôslednú 

realizáciu výkonu strážnej služby a ďalších záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy. Za 
primerané podmienky sa považuje: 
• vyčlenenie jednej samostatnej služobnej miestnosti a jej vybavenie uzamykateľnými  

skrinkami resp. šatníkom, písacím stolom, dvomi stoličkami, elektrickou prípojkou, 
svetlom,  

• určenie sociálnych priestorov a kuchynky pre používanie pracovníkmi strážnej služby. 
 

2. Rešpektovať úkony, ktoré je strážna služba povinná plniť v prípade narušenia objektu alebo 
v prípade mimoriadnych udalostí. 
 

3. V potrebnom rozsahu oboznámiť svojich zamestnancov so smernicami pre výkon strážnej 
služby a vyžadovať ich dôsledné plnenie. 



 
4. Písomne upozorniť strážnu službu na nutnosť zvýšiť pozornosť pri niektorých mimoriadnych 

situáciách alebo na uložené veci či materiál väčšej hodnoty. 
 

5. Poskytnúť súčinnosť poskytovateľovi pri plnení predmetu zmluvy. 
 
6. Uhrádzať pravidelne, riadne a včas cenu predmetu zmluvy. 
 
 
III. Obojstranné záväzky: 
 
1. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o nedostatkoch zistených pri 

kontrolnej činnosti a pri ich odstraňovaní postupovať v súlade so smernicami pre výkon 
služby. Objednávateľ má právo kontrolovať či výkon strážnej služby prebieha v súlade 
s podmienkami stanovenými touto zmluvou a smernicami pre výkon strážnej služby. 
V prípade nespokojnosti s výkonom služby konkrétneho pracovníka má právo a povinnosť 
vykonať záznam do knihy služieb a žiadať prípadnú výmenu strážnika. Poskytovateľ má 
naviac tiež povinnosť kontrolovať, či postup jeho zamestnancov je v súlade so zákonom 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. 

 
2. Každá zo zmluvných strán môže odstúpiť od Zmluvy, ak voči druhej zmluvnej strane je 

začaté konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie alebo začatá likvidácia. 
 
 

Čl. VII. 
OSOBITNÉ DOJEDNANIE 

 
 Zmluvné strany sa dohodli, že aktuálne otázky alebo problémy súvisiace s plnením 
predmetu tejto zmluvy budú riešené operatívnym kontaktom na nižšie uvedených stupňoch 
riadenia, pre ktoré sú určení:  
 
Za odberateľa:    Mgr. Ján Kšiňan      tel. č. 0917933252, 02/59373 269  
             e-mail: jan.ksinan@health.gov.sk 
 
Za dodávateľa:   Jozef Kmotorka,          tel. č. 0905 464 853,  
    JUDr. Rudolf Klas,      tel. č. 0915 779 444, 
                              e-mail: uzma@uzma.sk 

iní zamestnanci dodávateľa, ktorí majú na to písomné 
splnomocnenie. 

  
 

Čl. VIII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Túto zmluvu je možné meniť dohodou zmluvných strán výlučne formou písomných 

a očíslovaných dodatkov, ktoré sa po vzájomnom schválení a podpise štatutárnych 
zástupcov zmluvných strán stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou. 

 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že budú považovať všetky informácie o druhej strane za 

dôverné a nebudú ich rozširovať, zneužívať a ani ich poskytovať tretím osobám. Tento 
záväzok zostáva nedotknutý i po ukončení platnosti tejto zmluvy. 

 
3. Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu je zodpovedná za 

škodu v zmysle ust. § 373 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení. 
 
4. Právne vzťahy v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka, zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) a inými 



všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.  
 
5. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve 

vyhotovenia.  
 
6. Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy, potvrdzujú jej autentickosť svojim podpisom 

a odtlačkom pečiatky. Zmluvné strany súčasne prehlasujú, že obsah tejto zmluvy je 
prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, že táto nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne 
jednostranne nevýhodných podmienok. 

 
7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
 
8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

 
1) Licencia na prevádzkovanie strážnej služby č. PS – 000718 

 
2) Smernice pre výkon strážnej služby  

 
3) Poistná zmluva dodávateľa 

 
4) Oprávnenie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby (výpis z Obchodného registra) 

 
5) List vlastníctva odberateľa 

 
6) Súťažné podklady a Výzva na predkladanie ponúk z verejného obstarávania   

 
 
 

V Bratislave dňa  V Bratislave dňa  
 

 
 
 

Za objednávateľa: 
 
 
 
.......................................... 
Ing. Ladislav Štefanec  
vedúci služobného úradu 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za poskytovateľa: 
 
 
 
.......................................... 
JUDr. Rudolf Klas 
konateľ 

 
 
 

 


