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Zmluva 

o poskytovaní služieb komplexnej objektovej ochrany 

 

uzatvorená podľa § 38 ods. 3 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti 

súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  

a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 

(ďalej len „Zmluva“) 

Článok 1 

      ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1  Objednávateľ: 

Názov:   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny  

Slovenskej republiky 

Sídlo:              Špitálska  4,6,8, 816 43 Bratislava     

Zastúpený:      Ing. Karol Zimmer, generálny tajomník služobného úradu 

IČO:              00681156 

DIČ:                2020796338 

Kontaktná osoba:  XXXXX 

Tel.:   XXXXX 

E-mail:   XXXXX 

Bankové spojenie:  XXXXX 

IBAN účtu:   XXXXX 

(ďalej len „Objednávateľ“)  

a 

1.2  Poskytovateľ: 

Názov: SPB Security s.r.o.   

Sídlo: Kremnická 26, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka  

Štatutárny zástupca: Mgr. Slavomír Bubanec - konateľ 

IČO: 44626975 

DIČ: 2022804553 

IČ DPH:                        SK2022804553 

Bankové spojenie: XXXXX 

IBAN účtu: XXXXX 

Tel.  XXXXX 

E-mail: XXXXX 

Registrácia:  Obchodný register Okresného súdu Bratislava  I, oddiel: Sro, 

Vložka číslo: 57167/B 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

(Objednávateľ a Poskytovateľ  spolu tiež ako „zmluvné strany“) 
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Článok 2 

PREAMBULA 

 

Zmluvné strany uzatvárajú za nižšie uvedených podmienok túto Zmluvu ako výsledok 

verejného obstarávania podľa ustanovení § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „ZVO“), vrátane právnych predpisov  o poskytovaní služieb v oblasti 

súkromnej bezpečnosti, na predmet obstarávania: „Komplexná objektová ochrana 

MPSVR SR“.  

 

Článok 3  

DEFINÍCIE POJMOV 

 

 Objekt Objednávateľa - budovy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky pozostávajúce z budov A´, A, B, C, D vrátane podzemných podlaží, 

budovy záložného zdroja, stojiska na smeti a trafostanice a k nim priľahlé plochy  

na adrese Špitálska 4, 6, 8, Bratislava 816 43, ktorých presný rozpis je uvedený v prílohe 

č. 1 „Schéma objektu ministerstva“ (ďalej „príloha č. 1“). 

 

 Zákon o súkromnej bezpečnosti - zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb  

v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súkromnej bezpečnosti“). 

 

 SBS - súkromná bezpečnostná služba 

 

 Informátor - spojovateľ - zamestnanec Poskytovateľa vykonávajúci funkciu osoby, 

ktorá poskytuje informácie podľa pokynov Objednávateľa, ktoré nepodliehajú žiadnemu 

stupňu utajenia v zmysle príslušných právnych predpisov, tejto Zmluvy alebo vnútorného 

riadiaceho aktu Objednávateľa, a to prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov 

a elektronickej pošty. 

 

 Zamestnanec - zamestnanec Objednávateľa  

 

 Nájomca - zamestnanec, ktorého zamestnávateľ užíva určenú časť priestorov v objekte 

Objednávateľa  

 

 Návšteva - osoba, ktorá vstúpila do jednej z budov v objekte Objednávateľa a súčasne jej 

bola pri vstupnej kontrole dočasne pridelená prístupová karta zabezpečujúca identifikáciu 

tejto osoby. Návšteva nie je zamestnancom a ani nájomcom.  

 

 Kontaktné osoby - zoznam oprávnených osôb Objednávateľa a zoznam oprávnených 

osôb Poskytovateľa uvedený v prílohe č. 2 tejto Zmluvy „Kontaktné osoby“ (ďalej len 

„príloha č. 2“), ktoré sú oprávnené konať za zmluvnú stranu pre vymedzené oblasti 

uvedené pri mene kontaktnej osoby v zozname v prílohe č. 2.  
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 Kniha služieb - kniha obsahujúca informácie o dátume a nástupe zamestnanca 

Poskytovateľa do služby, miesto výkonu služby, meno, priezvisko a číslo identifikačného 

preukazu službukonajúcich zamestnancov Poskytovateľa, informácie o výzbroji, priebeh 

služby (vrátane evidencie obchádzok), údaje o vykonanej kontrole (dátum, čas, 

nedostatky).    

 

Kniha Evidencia odchodov a príchodov motorových vozidiel - kniha obsahujúca údaje 

o motorových vozidlách návštev, ktoré vstupujú na parkovisko Objednávateľa v rozsahu 

dátum, evidenčné číslo motorového vozidla, čas príchodu a čas odchodu motorového 

vozidla, meno a priezvisko osoby, ktorá vedie motorové vozidlo, názov spoločnosti,  

a v poznámke adresát návštevy.  

 

 Kniha služby objektovej ochrany - písomný dokument vyhotovený Poskytovateľom 

obsahujúci údaje o osobe, ktorá strážnu službu vykonávala, o čase, v ktorom táto osoba 

službu vykonávala a o počte hodín tohto výkonu, o mimoriadnych udalostiach  

a nedostatkov zistených pri výkone strážnej služby a o iných skutočnostiach uvedených 

v tejto Zmluve. 

 

 Kniha  nedostatkov - písomný dokument obsahujúci údaje o zistených nedostatkoch 

v objekte Objednávateľa pri obchôdzkach, ktorý obsahuje dátum a čas zisteného 

nedostatku, stručný popis a meno osoby, ktorá nedostatok odhalila. 

 

 Kniha Vyrozumievací systém MPSVR SR - zápisy z vykonanej skúšky previerky 

spojenia systému vyrozumenia o vypovedaní vojny, o vyhlásení vojnového stavu, 

výnimočného stavu, núdzového stavu, mimoriadnej situácie, stupňa teroristického 

ohrozenia a tiež o vykonanej previerke  spojenia systému vyrozumenia obsahujúce znenie 

textu prijatej správy, overené na tel. č., dátum vykonania previerky, dátum a čas overenia 

previerky, meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá previerku vykonala, meno, priezvisko 

a podpis osoby, ktorá priebeh previerky spojenia systému vyrozumenia skontrolovala  

za Objednávateľa. 

 

 Kniha Preskúšanie funkčnosti domáceho rozhlasu - zápisy z vykonania kontroly 

skúšky domáceho rozhlasu Objednávateľa obsahujúce dátum, čas, meno, priezvisko 

a podpis osoby, ktorá skúšku rozhlasu vykonala.    

 

 Kniha evidencie kľúčov - písomné záznamy o prevzatí kľúčov zo zapečatených 

krabičiek a z trezoru v dohľadovom pracovisku, ktoré obsahujú dátum, meno a priezvisko 

osoby, ktorá kľúč vydala, číslo kľúča, meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá kľúč 

prevzala, čas prevzatia kľúča, meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá kľúč odovzdala,  

a čas odovzdania kľúča. 

 

 Červená karta - karta umožňujúca prístup do priestorov zabezpečených 

elektromagnetickým zámkom. 
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 Kniha Výjazd služobných vozidiel po 18.00 h - číslo žiadanky na prepravu, dátum, čas, 

meno, priezvisko a podpis vodiča, ktorý má povolené prevzatie služobného motorového 

vozidla po 18.00 h. 

 

 Kniha evidencie odchodov po 18.00 h - odchod zamestnancov Objednávateľa a návštev 

z objektu Objednávateľa bez príslušného povolenia. 

 

 Prevádzková kniha elektrickej požiarnej signalizácie - písomné záznamy 

o kontrolách, poplachoch, poruchách a opravách, ktoré obsahujú dátum, meno a podpis 

osoby, ktorá záznam vykonala. 

 

 Majetok Objednávateľa - hnuteľný a nehnuteľný majetok vo vlastníctve Slovenskej 

republiky a v správe Objednávateľa nachádzajúci sa v sídle Objednávateľa. 

  

Článok 4 

PREDMET ZMLUVY 

 

4.1 Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa spôsobom a v rozsahu dohodnutými ďalej 

v Zmluve zabezpečiť pre Objednávateľa službu komplexnej objektovej ochrany formou 

strážnej služby v zmysle zákona o súkromnej bezpečnosti, ktorej súčasťou je 

predchádzanie a zamedzenie vzniku mimoriadnych udalostí, vzniku škody na živote, 

na zdraví a na majetku, krádeží a iných trestných činov najmä majetkovej povahy. 

V rámci služby komplexnej objektovej ochrany podľa požiadaviek Objednávateľa  

sa Poskytovateľ zaväzuje: 

a) chrániť majetok Objednávateľa,  

b) zabezpečiť služby informátora - spojovateľa, 

c) vykonávať služby pre Objednávateľa v súlade so zákonom o súkromnej bezpečnosti 

na základe licencie  č. PS001331 zo dňa 25.02.2019 

d) plniť úlohy vyplývajúce: 

 zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 

predpisov,  

 z vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. 

o požiarnej prevencii,  

 zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 z uznesenia vlády SR č. 572 z 13. decembra 2017 k návrhu smernice vlády SR, 

ktorou sa upravuje spôsob vyrozumenia o vypovedaní vojny, o vyhlásení 

vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu, mimoriadnej situácie 

alebo stupňa teroristického ohrozenia na území Slovenskej republiky,  

 zo zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej 

ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a z vyhlášky Ministerstva 
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vnútra Slovenskej republiky č. 328/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o evakuácii, 

e) v plnom rozsahu akceptovať podmienky stanovené v Metodických usmerneniach 

Objednávateľa a vo vnútorných riadiacich aktoch Objednávateľa (ďalej len „vnútorné 

riadiace akty“), ako aj plniť úlohy vyplývajúce z týchto vnútorných riadiacich aktov. 

Postup oboznamovania sa Poskytovateľa s vnútornými riadiacimi aktmi je uvedený 

v tomto článku pod písmenom f),  

f) Objednávateľ dňom účinnosti Zmluvy predloží Poskytovateľovi zoznam vnútorných 

riadiacich aktov, ktoré tvoria prílohu č. 6 „Zoznam vnútorných riadiacich aktov 

Objednávateľa“ (ďalej len „príloha č. 6“) a tri kópie z každého vnútorného riadiaceho 

aktu uvedeného v prílohe č. 6 Zmluvy. V prípade vydania dodatku k účinnému 

vnútornému riadiacemu aktu alebo vydania nového vnútorného riadiaceho aktu je 

Objednávateľ povinný písomne informovať Poskytovateľa o tejto skutočnosti, doručiť 

mu tri kópie predmetného dokumentu a stanoviť termín, dokedy je Poskytovateľ 

povinný oboznámiť svojich zamestnancov s vydaným dodatkom alebo novým 

vnútorným riadiacim aktom. 

 

4.2 Predmetom Zmluvy je tiež záväzok Poskytovateľa zabezpečiť obsluhu 

 a) vyrozumievacieho systému Objednávateľa, 

 b) domáceho rozhlasu Objednávateľa,  

c) integrovaný bezpečnostný systém Objednávateľa, 

d) kamerového systému Objednávateľa,  

e) čítacieho zariadenia kontrolných bodov pri obchôdzkach,  

f) ústredne elektrickej požiarnej signalizácie Objednávateľa. 

 

4.3 Záväzku Poskytovateľa uvedenému v bodoch 4.1 a 4.2 Zmluvy zodpovedá záväzok 

Objednávateľa za služby poskytnuté v súlade s podmienkami uvedeným v tejto Zmluve 

za dohodnutú cenu.  

 

4.4 Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť predmet plnenia riadne, včas, na vlastnú 

zodpovednosť,  na vlastné nebezpečenstvo  a na vlastné náklady. 

 

Článok 5 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

5.1  Poskytovateľ je povinný: 

5.1.1. Riadne, včas, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné nebezpečenstvo a na vlastné 

náklady plniť si povinnosti vyplývajúce mu z tejto Zmluvy. 

5.1.2 Dbať na dobré meno, vážnosť a dôstojnosť Objednávateľa.  

5.1.3 Zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel  

v súvislosti s vykonávaním služieb podľa tejto Zmluvy, okrem prípadu, keď ho 

tejto povinnosti zbaví Objednávateľ; táto povinnosť trvá aj po uplynutí doby 

účinnosti tejto Zmluvy. 
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5.1.4 Umožniť Objednávateľovi kedykoľvek počas trvania Zmluvy vykonať kontrolu 

plnenia predmetu Zmluvy. 

5.1.5  V súvislosti s výkonom služby komplexnej objektovej ochrany je Poskytovateľ 

povinný: 

a) Zabezpečiť kontrolu dokladu totožnosti každej osoby, ktorá vchádza do budovy 

Objednávateľa. V prípade vstupu zamestnanca a nájomcu zabezpečiť kontrolu 

identifikačnej a prístupovej karty pridelených zamestnancovi a nájomcovi podľa 

príslušného vnútorného riadiaceho aktu Objednávateľa. 

b) V spolupráci s Objednávateľom oboznámiť svojich zamestnancov s vnútornými 

riadiacimi aktmi Objednávateľa najneskôr v deň ich nástupu.  

c) V prípade vydania dodatku alebo nového vnútorného riadiaceho aktu Objednávateľom 

oboznámiť bezodkladne svojich zamestnancov s týmito dokumentmi.  

d) Zabezpečiť zápis každej návštevy elektronicky, ktorý je Poskytovateľ povinný viesť  

a archivovať 1 mesiac. Tieto údaje týždenne odovzdáva kontaktnej osobe 

Objednávateľa uvedenej v prílohe č. 2, a to prostredníctvom USB nosiča vždy v prvý 

pracovný deň týždňa. Zamestnanci Poskytovateľa po vyplnení elektronickej evidencie 

návštevy pridelia návšteve prístupovú kartu a vykonávajú postupy podľa účinného 

vnútorného riadiaceho aktu upravujúceho pohyb osôb v objekte Objednávateľa.  

e) Vykonávať obchôdzky objektu Objednávateľa v súlade s príslušným vnútorným 

riadiacim aktom Objednávateľa uvedeným v prílohe č. 6 tejto zmluvy, a to každé dve 

hodiny v čase od 18.00 h do 06.00 h počas pracovných dní a v čase od 00:00  

do 24.00 h počas víkendov, dní pracovného pokoja a sviatkov. Pri vykonávaní každej 

obchôdzky je zamestnanec Poskytovateľa povinný používať prenosnú čítačku 

bezdotykových identifikátorov, pomocou ktorej načítava bezdotykové identifikátory 

v poradí podľa vopred stanovenej trasy. Harmonogram trás obchôdzky na sedem dní 

a poradie načítavania jednotlivých bezdotykových identifikátorov písomne stanoví 

kontaktná osoba Objednávateľa uvedená v prílohe č. 2 tejto zmluvy a v prvý 

pracovný deň týždňa ho odovzdá príslušnému zamestnancovi Poskytovateľa 

uvedenému v prílohe č. 2 tejto zmluvy, o čom vyhotoví písomný záznam.  

O vykonaných obchôdzkach je zamestnanec Poskytovateľa povinný vyhotoviť 

záznam do Knihy služieb bezodkladne po vykonaní obchôdzky. Uvedené záznamy 

Poskytovateľ archivuje v písomnej podobe 12 mesiacov.   

f) Viesť Knihu nedostatkov, do ktorej zamestnanci Poskytovateľa zaznamenávajú zistené 

nedostatky počas vykonania obchôdzok. O zistených nedostatkoch v najbližší 

pracovný deň informujú zodpovednú osobu Poskytovateľa, ktorej kontaktné údaje sú 

uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy.  

g) Viesť Knihu Vyrozumievací systém MPSVR SR, do ktorej zamestnanec 

Poskytovateľa zapíše potrebné údaje z vykonaného vyrozumenia o vypovedaní vojny, 

o vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu, mimoriadnej 

situácie, stupňa teroristického ohrozenia a tiež o vykonanej previerke spojenia 

systému vyrozumenia, ktorú je vedúci zmeny povinný vykonať 1x/týždeň alebo podľa 

pokynu zodpovednej osoby Objednávateľa uvedenej v prílohe č. 2.  

h) Viesť Knihu Preskúšanie funkčnosti domáceho rozhlasu, do ktorej zamestnanec 

Poskytovateľa zapisuje vykonanie kontroly funkčnosti domáceho rozhlasu. Povinnosť 

preskúšať funkčnosť domáceho rozhlasu Objednávateľ požaduje minimálne 

1x/týždenne počas víkendu alebo sviatkov. 

i) Viesť Knihu evidencie kľúčov, do ktorej zamestnanec Poskytovateľa zapisuje 

potrebné údaje o vydaní náhradných kľúčov z trezora a zo zapečatených krabičiek 
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podľa príslušného vnútorného riadiaceho aktu Objednávateľa uvedeného v prílohe  

č. 6 tejto zmluvy. 

j) Bezodkladne informovať o potrebe použitia červenej karty. Použitie červenej karty je 

zamestnanec Poskytovateľa povinný zaznamenať do Knihy evidencie kľúčov.  

k) Viesť Knihu výjazdov služobných vozidiel po 18.00h a počas víkendov a sviatkov. 

l) Viesť Knihu evidencie odchodov po 18.00h.  

m) Vykonávať ochranu objektu Objednávateľa len osobou spĺňajúcou podmienky 

 uvedené v § 48 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti. Na základe písomného 

vyzvania Objednávateľa je Poskytovateľ povinný bezodkladne túto skutočnosť 

Objednávateľovi preukázať.  

n) Umožniť určenému zamestnancovi Objednávateľa vykonať dychovú skúšku podľa 

bodu 5.4.1 a zároveň poskytnúť na tento účel potrebnú súčinnosť. V prípade 

pozitívneho výsledku alebo odmietnutia podrobiť sa dychovej skúške bezodkladne 

nahradiť tohto zamestnanca iným zamestnancom Poskytovateľa.  

o) Poskytovať verejnosti pri vstupe do sídla Objednávateľa informácie o telefónnych 

číslach zamestnancov a nájomcov sídliacich v objekte Objednávateľa. 

p) Viesť denné záznamy v Knihe služieb v písomnej podobe a tieto údaje archivovať  

po dobu trvania Zmluvy. 

q) Viesť Knihu evidencie odchodov a príchodov motorových vozidiel na parkovisko 

ministerstva. 

r) Zaznamenávať zápisy o vykonaných denných kontrolách v prevádzkovej knihe 

elektrickej požiarnej signalizácie a tiež zistené poruchy a poplachy elektrickej 

požiarnej signalizácie.   

s) Vykonávať funkciu informátora podľa pokynov Objednávateľa. 

t) V prípade narušenia chráneného objektu Objednávateľa okamžite informovať 

motorizovanú hliadku Poskytovateľa. 

u) Na žiadosť Objednávateľa zvýšiť alebo znížiť počet zamestnancov Poskytovateľa 

vykonávajúcich strážnu službu na nevyhnutný čas podľa bodu 5.4.3 Zmluvy. 

v) Informovať kontaktnú osobu Objednávateľa uvedenú v prílohe č. 2 tejto zmluvy 

o nástupe nového zamestnanca Poskytovateľa minimálne 2 pracovné dni vopred.  

w) Odovzdať kontaktnej osobe Objednávateľa uvedenej v prílohe č. 2 tejto zmluvy rozpis 

služieb na nasledujúci mesiac, a to v posledný pracovný deň predchádzajúceho 

mesiaca v písomnej forme.   

x) Na požiadanie zabezpečiť osobný sprievod zamestnancovi Objednávateľa, ktorý 

vykonáva hotovostný výber v banke, a to v čase od 06.00 h do 18.00 h v pracovných 

dňoch jedným zo zamestnancov Poskytovateľa z budovy B. 

y) Zabrániť vstup do objektu osobám, ktoré sú zjavne pod vplyvom alkoholu, omamnej 

a psychotropnej látky alebo svojim konaním ohrozujú bezpečnosť a zdravie iných 

osôb.  

z) V súlade so svojou predloženou ponukou do verejného obstarávania špecifikovaného 

v článku 2 Zmluvy prijať do pracovného pomeru 1 zamestnanca vybraného 

z uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, 

a to v lehote do troch mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy. Poskytovateľ je povinný 

podmienku uvedenú v tomto bode dodržiavať počas celého trvania tejto Zmluvy. 
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aa) Zabezpečovať plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase 

v súlade s § 11 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 

Z. z. o požiarnej prevencii. 

bb) Zabezpečovať plnenie úloh ohlasovne požiarov v súlade s vyhláškou Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii. 

cc) Spolupracovať s Objednávateľom pri zabezpečení cvičných požiarnych poplachov, 

ktoré sa vykonávajú v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi                 

v znení neskorších predpisov. 

 

5.2  Poskytovateľ má právo: 

5.2.1  Požadovať pokyny od Objednávateľa pri plnení predmetu tejto Zmluvy v súlade 

s prílohou č. 2 tejto Zmluvy. 

5.2.2  Požadovať od Objednávateľa bezodplatne priestory potrebné na výkon strážnej 

služby, a to miestnosť so základným kancelárskym vybavením (stôl, dve stoličky, 

stolná lampa, vešiak a skrine na odloženie osobných vecí zamestnancov 

Poskytovateľa), rýchlo varnú kanvicu, chladničku, mikrovlnnú rúru, prístup 

k pitnej vode a sociálnym zariadeniam. 

 

5.3  Objednávateľ je povinný: 

5.3.1  Poskytnúť Poskytovateľovi súčinnosť pri plnení predmetu Zmluvy. V spolupráci 

s Poskytovateľom oboznámiť zamestnancov Poskytovateľa najneskôr v deň ich 

nástup s obsahom vnútorných riadiacich aktov, ktorých zoznam je uvedený 

v prílohe č. 6 tejto zmluvy. 

5.3.2  Oboznámiť všetkých svojich zamestnancov s povinnosťami, ktoré im vyplývajú 

vo vzťahu k službe komplexnej objektovej ochrany. 

5.3.3  Zabezpečiť kontrolu záznamov strážnej služby a zistené poruchy a nedostatky 

riešiť bezodkladne po ich zistení, a to ohlásením pripomienok zodpovednej osobe 

určenej Poskytovateľom v prílohe č. 2 tejto Zmluvy. 

5.3.4  Bezodplatne poskytnúť pre zamestnancov Poskytovateľa vykonávajúcich službu 

priestory nevyhnutné na vykonávanie strážnej služby definované v bode 5.2.2 

tejto  Zmluvy. 

5.3.5  Spolupracovať pri realizácii ochrany majetku, najmä riešiť tie návrhy na zlepšenie 

ochrany, ktoré nemôžu byť zabezpečené vlastnými prostriedkami Poskytovateľa. 

5.3.6  Prostredníctvom mailu požiadať kontaktnú osobu Poskytovateľa uvedenú 

v prílohe č. 2 minimálne 24 hodín vopred o zabezpečenie osobného sprievodu 

zamestnancovi Objednávateľa, ktorý vykonáva hotovostný výber v banke, a to 

v čase od 06.00 h do 18.00 h v pracovných dňoch jedným zo zamestnancov 

Poskytovateľa vykonávajúcich službu v budove B. 

 

5.4 Objednávateľ má právo: 

5.4.1  Vyzvať zamestnanca Poskytovateľa k uskutočneniu dychovej skúšky  

na prítomnosť alkoholu alebo omamnej látky, ktorá bude vykonaná za prítomnosti 

zodpovednej osoby Poskytovateľa alebo ním poverenej osoby z dôvodu 

zachovania objektivity kontroly.  

5.4.2  Kontrolovať plnenie povinností podľa článku 5 bodu 5.1.5 tejto Zmluvy. 
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5.4.3  Požadovať zníženie alebo dočasné zvýšenie kedykoľvek počas trvania zmluvy 

počet osôb uvedených v článku 7, bod 7.2.2 – 7.2.7 tejto Zmluvy podľa potreby 

Objednávateľa. O tejto potrebe je Objednávateľ povinný písomne informovať 

Poskytovateľa minimálne 48 hodín vopred. 

5.4.4 Usmerňovať zamestnancov Poskytovateľa vykonávajúcich strážnu službu v súlade 

s prílohou č. 2 tejto Zmluvy. 

5.4.5 Objednať si u Poskytovateľova sumárne za celé obdobie účinnosti Zmluvy viac 

hodín poskytovania služieb definovaných v bodoch 4.1. a 4.2. Zmluvy, a to 

maximálne 500 hodín nad rámec požadovaného mesačného počtu hodín 

uvedeného v prílohe č. 3. Písomnú objednávku podľa tohto bodu doručí 

Objednávateľ Poskytovateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v zmluve minimálne 

tri dni vopred.  

 

5.5 Oprávnenie, povinnosti a zákazy určené pre zamestnancov Poskytovateľa pri ochrane 

majetku Objednávateľa sú špecifikované v prílohe č. 5 Zmluvy „Práva, povinnosti, 

zákazy“ (ďalej len „príloha č. 5“).  

 

Článok 6 

SANKCIE 

 

6.1 V prípade porušenia zmluvných povinností a požiadaviek Objednávateľa zo strany 

Poskytovateľa doručí Objednávateľ Poskytovateľovi elektronicky na e-mailovú adresu 

Poskytovateľa uvedenú v prílohe č. 2 tejto Zmluvy výzvu na odstránenie zistených 

nedostatkov. Vo výzve Objednávateľ uvedie presný opis porušenia zmluvných povinností 

alebo jeho požiadaviek, ako aj presný dátum a čas ich porušenia.  

6.2 V prípade, že k odstráneniu zistených nedostatkov nedôjde do 3 (troch) pracovných dní 

od doručenia výzvy alebo sa porušenie zopakuje opakovane, Objednávateľ má právo 

uplatniť si voči Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EURza každé výzvou 

oznámené porušenie, a to aj opakovane.  

6.3 V prípade omeškania Poskytovateľa so splnením si svojho zmluvného záväzku je  

Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 

100,- EUR, a to za každý, aj začatý deň omeškania. 

6.4 V prípade, ak sa dostane Objednávateľ do omeškania s úhradou faktúry, je  Poskytovateľ 

oprávnený požadovať od Objednávateľa úroky z omeškania vo výške 0,03% 

z fakturovanej ceny za každý, aj začatý deň omeškania. 

 

 

Článok 7 

SPÔSOB A ROZSAH POSKYTOVANIA SLUŽBY OBJEKTOVEJ OCHRANY 

 

7.1 Poskytovateľ zabezpečuje výkon služby komplexnej objektovej ochrany osobami 

v rovnošate schválenej Objednávateľom, ktorej opis je uvedený v prílohe č. 5 Zmluvy. 

Rovnošata rešpektuje vážnosť a postavenie Objednávateľa a nesmie byť zameniteľná 

s rovnošatou príslušníka ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojených 
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bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov a iných osôb vykonávajúcich úlohy verejnej 

správy. Na rovnošate je na vhodnom a viditeľnom mieste umiestnené označenie 

obsahujúce názov Poskytovateľa a meno a priezvisko zamestnanca Poskytovateľa. 

 

7.2 Poskytovateľ poskytuje služby podľa tejto Zmluvy:   

 

7.2.1  V budove Objednávateľa v Bratislave na Špitálskej ulici č. 4 (ďalej aj ako 

„budova A´“) výkon strážnej služby v pracovných dňoch od 06:00 hod. do 18:00 

hod. dvomi osobami. 

7.2.2  V budove Objednávateľa v Bratislave na Špitálskej ulici č. 6 (ďalej aj „budova 

B“) výkon strážnej služby v pracovných dňoch od 06:00 hod. do 18:00 hod. tromi 

osobami. Jedna osoba v dohľadovom pracovisku obsluhujúca vjazd a výjazd 

z parkoviska a kamerový systém. Na recepcii vrátnice B - dve osoby.  

7.2.3  V budove Objednávateľa v Bratislave na Špitálskej ulici č. 8 (ďalej aj „budova 

A“) výkon strážnej služby v pracovných dňoch od 06:00 hod. do 18:00 hod. 

jednou osobou. 

7.2.4  V objekte Objednávateľa výkon strážnej služby v čase od 18:00 hod. do 06:00 

hod. počas pracovných dní tromi osobami. 

7.2.5  V objekte Objednávateľa výkon strážnej služby počas dní pracovného pokoja 

tromi osobami.  

7.2.6  V objekte Objednávateľa výkon funkcie informátora - spojovateľa v pracovných 

dňoch od 08:00 hod. do 16:00 hod. jednou osobou a výkon funkcie druhého 

informátora - spojovateľa v pracovných dňoch od 08:00 hod. do 14:00 hod. 

jednou osobou. 

7.2.7  Poskytovateľ je povinný mať zabezpečenú motorizovanú hliadku pozostávajúcu 

najmenej z dvoch osôb, ktorá je v prípade narušenia chráneného objektu 

Objednávateľa schopná dostaviť sa do objektu Objednávateľa najneskôr do 10 

(desiatich) minút od ohlásenia narušenia. 

 

7.3 Harmonogram poskytovania služieb je uvedený v prílohe č. 4 Zmluvy 

„Harmonogram poskytovania služieb“ (ďalej len „príloha č. 4“). 

 

ČLÁNOK 8 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A ZÁBEZPEKA 

 

8.1  Poskytovateľ zodpovedá bez ohľadu na zavinenie (objektívna zodpovednosť) za škodu, 

ktorá vznikla Objednávateľovi v dôsledku porušenia zmluvnej alebo právnej povinnosti 

Poskytovateľa alebo osôb, prostredníctvom ktorých Poskytovateľ poskytuje  služby. 

8.2 Poskytovateľ je povinný najneskôr ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy uzatvoriť 

poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu s výškou poistného krytia 

minimálne vo výške 500.000,- EUR. 

8.3 Poskytovateľ do 3 (troch) pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy, zloží,  

na účet Objednávateľa číslo: XXXXXXXXXXXXXXXXX výkonovú záruku na kvalitné 

plnenie zmluvy (ďalej v texte len „zábezpeka“) vo výške 10.000,- EUR (slovom 
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desaťtisíc eur). Poskytovateľ je povinný po vyčerpaní alebo čiastočnom vyčerpaní 

zábezpeky Zmluvy doplniť zodpovedajúcu sumu do výšky 10.000,- EUR (slovom 

desaťtisíc eur) do 10 (desiatich) pracovných dní od doručenia výzvy od Objednávateľa na 

doplnenie zábezpeky.  

8.4 Zábezpeka je zriadená na krytie zmluvnej pokuty, ktorú je Poskytovateľ povinný zaplatiť 

podľa tejto Zmluvy. Poskytovateľ súhlasí s použitím zábezpeky podľa predchádzajúcej 

vety.  

8.5 Nevyčerpanú časť zábezpeky je Objednávateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi na jeho 

účet do 10 (desiatich) pracovných dní od zániku tejto Zmluvy. 

 

Článok 9 

CENA, PLATOBNÉ  

A FAKTURAČNÉ PODMIENKY 

 

9.1 Cena za predmet Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona 

č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií 

Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva 

zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

9.2 Celková cena za predmet Zmluvy je 226 229,00 EUR bez DPH, (slovom: dvestodvadsať 

šesťtisícdvestodvadsaťdeväť EUR bez DPH), t.j. 271 474,80 EUR s DPH (slovom: 

dvestosedemdesiatjedentisícštyristosedemdesiatštyri EUR  a osemdesiat centov s DPH) . 

Do celkovej konečnej ceny za plnenie predmetu Zmluvy sú zahrnuté všetky vynaložené 

náklady Poskytovateľa s plnením predmetu Zmluvy.  

9.3 Podrobná  špecifikácia ceny za predmet Zmluvy je uvedená v prílohe č. 3 tejto Zmluvy 

„Kalkulácia ceny“ (ďalej len „príloha č. 3“). 

9.4 Podkladom pre úhradu ceny za plnenie predmetu Zmluvy je faktúra vystavená 

Poskytovateľom do 15 dní po písomnom odsúhlasení zmenového listu prostredníctvom 

mailu medzi kontaktnou osobou Poskytovateľa a Objednávateľa. Zmenový list obsahuje 

počet odpracovaných hodín za jednotlivé kalendárne dni spolu so sumou, ktorá je 

fakturovaná.   

9.5 Splatnosť faktúry je 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi 

v listinnej podobe. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania fakturovanej čiastky 

z účtu Objednávateľa. V prípade, ak nastane omeškanie platby faktúry pre dôvody  

na strane Štátnej pokladnice, nie je Objednávateľ  po túto dobu v omeškaní so zaplatením 

fakturovanej sumy. 

9.6 Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti účtovného dokladu podľa ustanovenia § 10 zákona 

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a náležitosti daňového 

dokladu podľa ustanovenia § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty  

v znení neskorších predpisov. Za správne vyhotovenie faktúry zodpovedá v plnom 

rozsahu Poskytovateľ. Prílohou vystavenej faktúry je oboma zmluvnými stranami 

podpísaný a odsúhlasený zmenový list podľa bodu 9.4 Zmluvy. 

9.7 Faktúra okrem náležitostí podľa bodu 9.6 obsahuje aj nasledovné údaje:  

9.7.1 číslo Zmluvy, 

9.7.2 popis plnenia podľa predmetu Zmluvy, 
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9.7.3 bankové spojenie oboch zmluvných strán.  

9.8 Ak vystavená faktúra neobsahuje všetky náležitosti podľa tejto Zmluvy, Objednávateľ je 

oprávnený takúto faktúru vrátiť Poskytovateľovi na opravu alebo na vystavenie novej 

faktúry. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry  prerušuje a nová 

lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni riadneho doručenia opravenej 

alebo novej faktúry Objednávateľovi. 

9.9 Objednávateľ je povinný zaplatiť dojednanú cenu riadne, včas a na základe riadne 

vystavených a doručených faktúr.  

9.10 Zmluvné strany berú na vedomie, že je možné vystaviť a doručiť faktúru podľa tejto 

Zmluvy aj v zmysle zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii  

a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov ďalej len („zák. 

č. 215/2019 Z. z.“). Takto vystavená a doručená faktúra musí mať všetky náležitosti 

podľa § 2 ods. 2 písm. a) až m), zák. č. 215/2019 Z. z. 

 

Článok 10 

PLATNOSŤ ZMLUVY 

 

10.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 

registri zmlúv, najskôr však 01.03.2021. 

10.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 12 mesiacov od nadobudnutia jej 

účinnosti.   

10.3 Táto zmluva môže pred uplynutím doby uvedenej v bode 10.2 zaniknúť aj písomnou 

dohodou zmluvných strán, písomnou výpoveďou zo strany Objednávateľa, alebo 

písomným odstúpením od Zmluvy. Zmluva zaniká aj zánikom alebo obmedzením 

oprávnenia Poskytovateľa prevádzkovať bezpečnostnú službu, a to najmä podľa § 31 až 

33 zákona o súkromnej bezpečnosti. Túto skutočnosť Poskytovateľ bezodkladne oznámi 

písomne Objednávateľovi a Zmluva zaniká ku dňu zániku alebo obmedzenia oprávnenia 

Poskytovateľa podľa predchádzajúcej vety.  

10.4. Zmluvu môže vypovedať Objednávateľ aj bez uvedenia dôvodu; platnosť Zmluvy 

zanikne uplynutím výpovednej lehoty, ktorá trvá tri mesiace a začne plynúť prvým 

dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď 

doručená Poskytovateľovi. 

10.5. Odstúpiť od Zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán. Poskytovateľ je oprávnený 

odstúpiť od Zmluvy, ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou splatnej faktúry o viac 

ako 60 dní. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy pri podstatnom porušení 

Zmluvy Poskytovateľom. 

10.6 Za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Poskytovateľa sa považuje najmä:  

10.6.1 opakovaná pozitívna dychová skúška na alkohol u zamestnanca Poskytovateľa 

alebo odmietnutie vykonania dychovej skúšky zamestnancom Poskytovateľa, 

neprítomnosť zamestnanca Poskytovateľa na určenom mieste podľa článku 7 

tejto Zmluvy, 

10.6.2 ak zamestnanec Poskytovateľa neodôvodnene opustí miesto určené na výkon 

služby, 
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10.6.3 strata licencie na vykonávanie bezpečnostnej služby, 

10.6.4 nezloženie zábezpeky v lehote alebo vo výške podľa bodu 8.3 Zmluvy, 

10.6.5 nepredloženie záznamov podľa čl. 5 bod 5.1.5 tejto Zmluvy, 

10.6.6 nevhodné správanie sa zamestnanca Poskytovateľa k zamestnancom 

Objednávateľa alebo k návšteve, pričom Poskytovateľ bol už na nevhodné 

správanie Poskytovateľa v minulosti písomne upozornený Objednávateľom, 

10.6.7 vyhlásenie konkurzu na majetok Poskytovateľa, 

10.6.8 porušenie ustanovení Zmluvy uvedených v článku 12.  

 

10.7 Výpoveď a odstúpenie od zmluvy musia byť vyhotovené v písomnej forme a musí byť 

doručené druhej zmluvnej strane, pričom odstúpenie od zmluvy je účinné momentom 

doručenia písomného oznámenia druhej zmluvnej strane. 

10.8 Na právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán 

z neho vyplývajúcich sa primerane vzťahuje § 344 a nasledujúce zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

 

Článok 11 

RIEŠENIE SPOROV 

 

11.1  Zmluvné strany sa dohodli, že vynaložia všetko úsilie, aby prípadné spory vyplývajúce 

z tejto Zmluvy boli urovnané predovšetkým cestou zmieru. 

11.2 Ak dôjde k sporu, zmluvné strany budú postupovať tak, aby sporná situácia bola 

objektívne vysvetlená a pre tento účel si poskytnú nevyhnutnú súčinnosť, pričom 

zmluvná strana, ktorá si uplatňuje nárok, je povinná písomne vyzvať druhú zmluvnú 

stranu k riešeniu sporu. V písomnej výzve spor popíše a uvedie odkaz  

na tento bod Zmluvy. 

Článok 12 

VYUŽITIE SUBDODÁVATEĽOV 

 

12.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby podľa tejto Zmluvy vo vlastnom mene,  

na vlastnú zodpovednosť a v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Ak 

Poskytovateľ bude pri poskytovaní služieb spolupracovať s tretími osobami, 

Objednávateľ určil nasledovné pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas trvania tejto 

Zmluvy: 

12.2 zoznam známych subdodávateľov v čase uzavretia Zmluvy je uvedený v prílohe č. 7 

Zmluvy „Zoznam známych subdodávateľov“ (ďalej len „príloha č. 7“), 

12.3 subdodávateľ, ktorého Poskytovateľ mení alebo dopĺňa v zozname subdodávateľov, musí 

spĺňať podmienky účasti osobného postavenia zákona o verejnom obstarávaní, 

12.4 zmenu subdodávateľa Poskytovateľ písomne oznámi Objednávateľovi najneskôr 5 

pracovných dní pred jej uskutočnením s uvedením obchodného mena subdodávateľa, 

adresy sídla subdodávateľa, IČO subdodávateľa; resp. mena a priezviska subdodávateľa, 

trvalého pobytu  subdodávateľa a rodného čísla subdodávateľa, 

12.5 zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť Poskytovateľa za plnenie podľa 

tejto Zmluvy, 
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12.6 v prípade, ak je menený subdodávateľ držiteľom akéhokoľvek oprávnenia na výkon 

činnosti, certifikátu alebo iného dokladu požadovaného Objednávateľom vo verejnom 

obstarávaní, je Poskytovateľ povinný, súčasne s písomným oznámením podľa bodu 12.4 

tohto článku, predložiť dotknuté oprávnenie alebo certifikát alebo iný doklad, ktorého 

držiteľom je navrhovaný subdodávateľ, 

12.7 Objednávateľ si výslovne vyhradzuje právo písomne s uvedením dôvodov odmietnuť 

kedykoľvek a akéhokoľvek subdodávateľa Poskytovateľa, ak tento subdodávateľ 

nevykonáva preukázanú (príslušnú) časť predmetu zmluvy v rovnakej kvalite ako 

Poskytovateľ bez toho, že by mal Objednávateľ nárok na akúkoľvek kompenzáciu alebo 

náhradu. Poskytovateľ je v takomto prípade povinný okamžite vykonať všetky potrebné 

úkony na to, aby s odmietnutým subdodávateľom ukončil spoluprácu na plnení  tejto  

zmluvy, 

12.8 Subdodávateľ na žiadosť Objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré 

sú v zmluvnom vzťahu s Objednávateľom a s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa 

im poskytne potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s plnením zmluvy. 

12.9 V prípade vzniku povinnosti v súlade s § 11 ZVO Poskytovateľ vyhlasuje, že ku dňu 

podpisu tejto Zmluvy sú on a jeho známi subdodávatelia zapísaní v registri partnerov 

verejného sektora.  

12.10 Zmluvné strany berú na vedomie, že v zmysle ustanovenia § 19 ods. 3 ZVO 

Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy ak bol subdodávateľ alebo Poskytovateľ 

vymazaný z registra partnerov verejného sektora. 

12.11 Poskytovateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o každej 

zmene známeho subdodávateľa a požiadať Objednávateľa o jeho schválenie. V prípade, 

že nový subdodávateľ nahrádza inú osobu v zmysle § 33 ods. 2 alebo § 34 ods. 3 ZVO je 

Poskytovateľ povinný súčasne preukázať doklady, ktorými nový subdodávateľ spĺňa 

podmienky § 33 ods. 2 alebo § 34 ods. 3 ZVO. 

12.12 Porušenie povinností Poskytovateľa podľa tohto článku sa považuje za podstatné 

porušenie tejto Zmluvy, pre ktoré môže Objednávateľ od Zmluvy odstúpiť. 

 

Článok 13 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

13.1 Táto Zmluva podlieha povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom 

Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

13.2 Zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručovania akýchkoľvek písomností podľa tejto 

Zmluvy nastávajú tiež dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi alebo dňom 

odmietnutia prijatia zásielky adresátom.   

13.3 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba formou písomných a očíslovaných dodatkov 

podpísaných oboma zmluvnými stranami, ktoré sa stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto 

Zmluvy. 

13.4 Rozhodným právom pre všetky právne vzťahy súvisiace s touto zmluvou je právo 

Slovenskej republiky. Práva a povinnosti, ktoré vznikli na základe tejto Zmluvy alebo  
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v súvislosti s touto Zmluvou sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

v platnom znení, zákonom č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti, zákonom  

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a inými príslušnými právnymi predpismi. 

 

13.5 Táto zmluva je vyhotovená v 6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorých po ich podpise 4 (štyri) 

rovnopisy dostane Objednávateľ a 2 (dva) rovnopisy dostane Poskytovateľ.  

 

13.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 

13.6.1 príloha č. 1 Schéma objektu ministerstva, 

13.6.2 príloha č. 2 Kontaktné osoby, 

13.6.3 príloha č. 3 Kalkulácia ceny, 

13.6.4 príloha č. 4 Harmonogram poskytovania služieb, 

13.6.5 príloha č. 5 Práva, povinnosti, zákazy, 

13.6.6 príloha č. 6 Zoznam vnútorných riadiacich aktov Objednávateľa, 

13.6.7 príloha č. 7 Zoznam známych subdodávateľov. 

 

13.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, táto 

predstavuje ich pravú, vážnu a slobodnú vôľu a nebola dojednaná za jednostranne 

nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu túto Zmluvu potvrdzujú vlastnoručnými 

podpismi. 

 

 

Za Poskytovateľa:                Za  Objednávateľa: 

 

V Bratislave  ....................................   V Bratislave ...................................... 

 

 

_____________________________   ______________________________ 

Mgr. Slavomír Bubanec                                       Ing. Karol Zimmer 

konateľ         generálny tajomník služobného úradu 


