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Zmluva o poskytovaní súkromných bezpečnostných služieb 
uzavretá v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka  

a § 3 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov  
v súlade s § 38 ods. 3 zákona č. 473/2005 Z. z. o  poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti i  

 
 
 
 

I. 
Zmluvné strany 

 
1. Objednávateľ:  Správa zariadení Úradu vlády Slovenskej republiky 

Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 
 Zastúpený:   Ing. Martin Turčan 
 IČO:  00002895 
 DIČ:   2020801508 
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
 Číslo účtu:  7000060275/8180 
 (ďalej len „objednávateľ“) 

 
 

2. Dodávateľ:  TREZOR SLOVAKIA, s.r.o., 
 Sídlo:   Bakossova 60, 974 01  Banská Bystrica 
 Zastúpený:  Slavka Maninová, konateľka spoločnosti 
 Zapísaný:  v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, 

vl. č. 5242/S 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Banská Bystrica 
Číslo účtu:  0300105584/0900 
IČO:   36 028 738 
DIČ:   2020092140 
IČ DPH:  SK2020092140 
Číslo licencie:  PS 000261 
(ďalej len „poskytovateľ“) 

 
 
 
 
 

II.  
Preambula  

 

1.   Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku verejného obstarávania v zmysle   
§ 3  zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).  

2.  Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – 
zadávanie nadlimitnej zákazky použitím postupu  zadávania podprahových zákaziek na 
dodávanie neprioritných služieb. 
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III. 

Predmet zmluvy  
 

1. Poskytovanie strážnej a informačnej služby pre vybraté objekty v správe objednávateľa, 
s cieľom zabezpečiť ochranu objektov a majetku proti krádeži, vandalizmu, nepovolenému 
vstupu a pohybu cudzích osôb vo vymedzenom priestore. Pre jednotlivé objekty platia tieto 
upresnenia:  

a) budova ÚV SR na Námestí slobody č. 29 v Bratislave 
1. poskytovanie strážnej a informačnej služby v rozsahu 1 osoby, s cieľom zabezpečiť 

ochranu objektu a majetku proti krádeži, vandalizmu, nepovolenému vstupu a pohybu 
cudzích osôb vo vymedzenom priestore,  

2. kontrola a evidencia zamestnancov a návštev,  
3. kontrola pohybu materiálu, majetku a inventáru,  
4. riešenie krízových situácií, ohlasovacia povinnosť,  
5. vykonávanie funkcie informátora pre klientov a návštevy úradu počas pracovného času 

užívateľa a obsluha telefónnej ústredne.  
6. vykonávanie vnútornej a vonkajšej pochôdzkovej činnosti,  
7. kontrola vymedzených priestorov v súvislosti s možným poškodením, unikajúcou vodou 

alebo v súvislosti s možným únikom plynu z vnútorných rozvodov plynu,  
8. zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z predpisov o požiarnej ochrane objektov a iné 

(napr. smernice o používaní kľúčov), 
9. rozsah  strážnej služby 24 hod/deň, 
10. zaznamenať do evidencie všetky osoby vstupujúce a vychádzajúce z objektu v čase 

19.00– 6.00. 
b) budova ÚV SR na Štefánikovej ul. č. 2 v Bratislave, 

1. poskytovanie strážnej a informačnej služby v rozsahu 1 osoby, s cieľom zabezpečiť 
ochranu objektov a majetku proti krádeži, vandalizmu, nepovolenému vstupu a pohybu 
cudzích osôb vo vymedzenom priestore,  

2. kontrola a evidencia zamestnancov a návštev,  
3. kontrola pohybu materiálu, majetku a inventáru,  
4. riešenie krízových situácií, ohlasovacia povinnosť,  
5. vykonávanie funkcie informátora pre klientov a návštevy úradu počas pracovného času 

užívateľa a obsluha telefónnej ústredne,  
6. vykonávanie vnútornej a vonkajšej pochôdzkovej činnosti,  
7. kontrola vymedzených priestorov v súvislosti s možným poškodením, unikajúcou vodou 

alebo v súvislosti s možným únikom plynu z vnútorných rozvodov plynu,  
8. zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z predpisov o požiarnej ochrane objektov a iné 

(napr. smernice o používaní kľúčov), 
9. rozsah  strážnej služby 24 hod/deň, 
10. zaznamenať do evidencie všetky osoby vstupujúce a vychádzajúce z objektu v čase 

19.00– 6.00, 
11. evidencia pohybu motorových vozidiel a dopravných prostriedkov, 
12. obsluha signalizácie narušenia objektov. 

c) parkovisko účelového zariadenia Hotel Bôrik, Bôrik 15, Bratislava: 
1. poskytovanie strážnej a informačnej služby na parkovisku pred účelovým zariadením 

Hotel Bôrik v rozsahu 1 osoby s cieľom zabezpečiť ochranu objektov a majetku proti 
krádeži, vandalizmu, nepovolenému vstupu a pohybu cudzích osôb vo vymedzenom 
priestore,  
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2. rozsah  strážnej služby 12 hod/deň od 18.00 - 6.00 hod., 
3. riešenie krízových situácií, ohlasovacia povinnosť, 
4. vykonávanie vonkajšej pochôdzkovej činnosti, 
5. kontrola vymedzených priestorov v súvislosti s možným poškodením, 
6. pri nástupe do služby zdokumentovať stav zaparkovaných aut (prípadné poškodenie 

áut,  karosérie, kolies, okien, reflektorov, či sú autá uzamknuté a pod.), aby sa zabránilo 
neoprávneným sťažnostiam, prípadne nárokom hostí zariadenia, 

7. objednávateľ poskytne dodávateľovi „strážny domček“.  

2. Výkon strážnej služby bude dodávateľ zabezpečovať pracovníkmi osobitne na tento účel 
vyškolenými a vybavenými potrebnými prostriedkami. 

3. Výkon strážnej služby bude dodávateľ zabezpečovať v objektoch vo vlastníctve Slovenskej 
republiky, v správe Správy zariadení Úradu vlády Slovenskej republiky. 

5. Objednávateľ si vyhradzuje právo na zmenu rozsahu poskytovania strážnych služieb. Zmena 
rozsahu sa môže týkať zvýšenia alebo zníženia počtu strážených objektov a doby stráženia. 

6.  K zníženiu rozsahu poskytovania strážnych služieb môže prísť pri budove ÚV SR na Námestí 
slobody č. 29 v Bratislave, v prípade zabezpečenia ochrany tohto objektu technickými 
prostriedkami ochrany objektov (napr.: systém priemyselnej televízie), alebo po prehodnotení 
doby nutnosti ochrany objektu. 

7. Spôsob plnenia predmetu zmluvy bude upravený v smernici pre výkon ochrany predmetných 
objektov, ktorá bude po vzájomnom odsúhlasení a podpise zmluvných strán neoddeliteľnou 
súčasťou zmluvy. 

 
 

IV. 
Práva a povinnosti poskytovateľa 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť výkon strážnej služby osobami spoľahlivými, fyzicky 
a psychicky zdatnými, odborne spôsobilými a vyškolenými  v zmysle zákona č. 473/2005 Z.z.  

2. Poskytovateľ prehlasuje, že škody spôsobené objednávateľovi pri výkone strážnej služby, budú 
po celú dobu trvania tejto zmluvy kryté poistnou zmluvou poskytovateľa o poistení 
zodpovednosti za škody s výškou poistného krytia v sume nie menej ako 100.000,-- EUR. 
V prípade vzniku škody ju po vyčíslení bez zbytočného odkladu uplatní vo svojej zmluvnej  
poisťovni.  

3. Za týmto účelom má poskytovateľ uzavretú Poistnú zmluvu č. 11 3 7908 o poistení všeobecnej 
zodpovednosti za škody, ktorú má poskytovateľ uzavretú s poisťovňou UNION a.s. Bratislava. 
Poistná zmluva tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Na požiadanie objednávateľa mu 
preukáže pravdivosť tohto prehlásenia. Nepravdivosť prehlásenia znamená podstatné 
porušenie zmluvných povinností. 

4. Poskytovateľ zodpovedá v plnom rozsahu za riadny výkon strážnej služby a zodpovedná 
objednávateľovi za škody spôsobené vadným plnením záväzku poskytovateľa. 

5. Poskytovateľ sa zaväzuje umožniť objednávateľovi vykonávať kontrolu strážnej služby 
a v prípade zistených nedostatkov zabezpečiť okamžite ich nápravu. Za týmto účelom budú 
v smernici pre výkon strážnej služby určené zodpovedné osoby za objednávateľa. 

6. Poskytovateľ sa zaväzuje písomne predkladať objednávateľovi všetky poznatky z výkonu 
strážnej služby. 
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7. V prípade zistenia mimoriadnych udalostí ich poskytovateľ okamžite nahlási objednávateľovi 
a príslušným orgánom štátnej správy a vykoná potrebné opatrenia na zamedzenie vzniku 
ďalších škôd. 

8. Poskytovateľ navrhne objednávateľovi potrebu doplnenia smerníc pre výkon strážnej služby na 
základe zistených skutočností počas výkonu strážnej služby. 

9. Poskytovateľ sa zaväzuje zabrániť úniku informácií týkajúcich sa výkonu strážnej služby. 
  

V. 
Práva a povinnosti objednávateľa 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje  písomne oznamovať poskytovateľovi  každú zmenu v rozsahu alebo 
spôsobe výkonu  strážnej služby. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať poskytovateľovi vyžiadanú súčinnosť pri realizácií 
ochrany majetku a jej skvalitňovaní. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje zaškoliť zamestnancov poskytovateľa na systém protipožiarnej 
ochrany a oboznámiť ich s umiestnením hasiacich prístrojov, hlavných uzáverov a vypínačov. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje, že za výkon strážnej služby v zmysle tejto zmluvy zaplatí 
poskytovateľovi dohodnutú cenu. 

5. Objednávateľ sa zaväzuje bezplatne poskytnúť zamestnancom poskytovateľa primerané 
priestory na výkon  strážnej služby, vrátane priestoru na odloženie si osobných vecí. 

 
VI. 

Cena a platobné podmienky 
 

1. Cena za poskytnutie výkonu strážnej služby v rozsahu čl. III tejto zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.   

Cena za kompletné a kvalitné poskytovanie služby je stanovená ako neprekročiteľná, obsahuje 
všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky a pokrýva všetky zmluvné záväzky a rozsah 
predmetu plnenia určený v zmluve. 

2. Cena za poskytnutie služby:   
 

             a)  budova Nám. slobody 29, Bratislava:         3,42 €/hod/osoba bez DPH 
        0,68 €/hod/osoba - DPH 20 % 
        4,10 €/hod/osoba s DPH  
 
             b)  budova Štefánikova ul. 2, Bratislava:         3,42 €/hod/osoba 
         0,68 €/hod/osoba - DPH 20 % 

4,10 €/hod/osoba s DPH  
  
             c)  parkovisko ÚZ Hotel Bôrik, Bôrik 15, Bratislava:    3,50 €/hod/osoba  

0,70 €/hod/osoba - DPH 20 % 
4,20 €/hod/osoba s DPH  

3. Do ceny počas platnosti zmluvy je prípustné premietnuť: 
a) zmenu sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu, 
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b) zmenu ceny z titulu zmeny rozsahu predmetu zákazky, len na základe dohody zmluvných 
strán dodatkom ku zmluve, 

c) návrh na úpravu jednotkovej ceny je možný prvýkrát v r. 2012 a len na základe inflácie 
doloženej oficiálnym potvrdením Štatistického úradu za predchádzajúci kalendárny rok. 
Návrh musí byť podaný vždy písomnou formou a je platný akceptovaním oboma zmluvnými 
stranami a to dodatkom k zmluve. 

4. Dohodnutú cenu bude dodávateľ fakturovať objednávateľovi mesačne do 7. dňa nasledujúceho 
mesiaca za predchádzajúci mesiac. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude smenový list 
s prehľadom odslúžených hodín  podľa  jednotlivých objektov.  Faktúra musí obsahovať všetky 
náležitosti daňového dokladu a musí byť vyhotovená v súlade so zmluvou. V opačnom prípade 
je objednávateľ oprávnený takúto faktúru vrátiť dodávateľovi na prepracovanie. Pre opravenú 
a riadne doručenú faktúru platí nová lehota splatnosti. 

5. Objednávateľ neposkytne preddavok. 

6. Faktúra je splatná do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. 
.  
 

VII. 
Termín plnenia 

 
1. Termín plnenia zmluvy: 48 mesiacov s možnosťou predĺženia. 

 
VIII. 

Spôsob uplatňovania reklamácii 
 

1. Objednávateľ si uplatňuje nároky zo zodpovednosti poskytovateľa za vady vo výkone strážnej 
služby, alebo vzniknutých prípadných škôd na majetku objednávateľa (ďalej len „reklamácia“) 
faxom alebo písomne. V prípade reklamácie faxom je objednávateľ povinný do 3 pracovných 
dní odo dňa faxového uplatnenia reklamácie reklamovať vadu písomne, preukázateľným 
spôsobom. Reklamáciu podpisuje štatutárny zástupca objednávateľa alebo osoba poverená 
podľa tejto zmluvy. 

 
X. 

Zmluvné pokuty 
 

1. Objednávateľ je oprávnený vyúčtovať poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- EUR  
za každý nezabezpečený zásah v čase a rozsahu primeranom vzniknutej situácii. 

2. Objednávateľ je oprávnený vyúčtovať poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za 
každú aj začatú hodinu, v dobe dohodnutej v čl. III., počas ktorej nebude zabezpečovať výkon 
strážnej služby. 

3. V prípade omeškania zaplatenia faktúry poskytovateľovi, si tento nebude uplatňovať nárok na 
úroky z omeškania, ak omeškanie bude spôsobné peňažným ústavom objednávateľa. 

 
 

X. 
Podmienky vypovedania  zmluvy 

 
    1. Pred uplynutím dohodnutej doby trvania zmluvy, možno zmluvu ukončiť nasledovne: 
        a)  písomnou dohodou zmluvných strán, 



  Strana 6 z 7 

b)  písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany v 3 mesačnej výpovednej lehote, ktorá 
začne plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej 
strane, 

c)  okamžitým odstúpením od zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strany v prípade podstatného 
porušenia zmluvných povinností, za ktoré zmluvné strany považujú, povinné uvedené v čl. IV. 
a V. tejto zmluvy, 

d)  objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak zistí aj bez           
súčinnosti poskytovateľa, že vadným výkonom strážnej služby prišlo k odcudzeniu, poškodeniu  
alebo strate majetku, ktorý je predmetom výkonu strážnej služby. 

 
 

XI. 
Zverejnenie zmluvy 

 

1. Táto zmluva je v zmysle § 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 zákona              
č. 546/2010 Z. z. povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá sa zverejňuje v Centrálnom registri 
zmlúv. 

2. Objednávateľ zašle zmluvu bezodkladne po jej uzavretí Úradu vlády SR na zverejnenie. 

 
 

XII. 
Platnosť a Účinnosť 

 
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 
2. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  

 
 

XII. 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Právne vzťahy zmluvou neupravené sa riadia primerane ustanoveniami Obchodného  
zákonníka, nakoľko ide o vzťah subjektov, ktorý automaticky spadá pod vzťahy uvedené v § 
261 Obchodného zákonníka. 

2. Akékoľvek zmeny a doplnky môžu byť vykonané len formou písomných dodatkov k zmluve, 
podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade akejkoľvek zmeny identifikačných údajov budú o tejto 
zmene druhú zmluvnú stranu bezodkladne informovať. Ak zmluvné strany nesplnia svoju 
oznamovaciu povinnosť, má sa zato, že platia posledné známe identifikačné údaje. 

4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dvoch 
vyhotoveniach. 

5. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy potvrdzujú, že bola vyhotovená podľa ich pravej 
a slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite a vážne, vôbec nie v tiesni alebo za nápadne 
nevýhodných podmienok. 

6. Prílohou č. 1 tejto zmluvy je Smernica pre výkon fyzickej ochrany v objekte Správy zariadení 
Úradu vlády Slovenskej republiky – Štefánikova ul. 2 Bratislava. 



  Strana 7 z 7 

7. Prílohou č. 2 tejto zmluvy je Smernica pre výkon fyzickej ochrany v objekte Správy zariadení 
Úradu vlády Slovenskej republiky - Námestie slobody č. 29 Bratislava. 

8. Prílohou č. 3 tejto zmluvy je platná Poistná zmluva č.1137908 o poistení všeobecnej 
zodpovednosti za škody, ktorú má poskytovateľ uzavretú s poisťovňou UNION a.s. Bratislava. 

 
 
 
 
 
V ..........................., dňa  ...................                                  V ..........................., dňa  ....................                            
     
 
 
Objednávateľ:           Poskytovateľ:  
 
 
 
 
......................................................                                       ................................................ 
           Ing. Martin Turčan                                                                   Slavka Maninová     
           riaditeľ SZ ÚV SR                                                                 konateľka spoločnosti 
 
 


