
ZMLUVA 
o poskytovaní služby ochrany objektov 

Číslo u objednávateľa: ZML-3-22/2021-230 
Číslo u poskytovateľa: 40/2021 

uzatvorená podľa zákona 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, podľa§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov, a podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov) 

Zmluvné strany· 

Objednávateľ: 
Sídlo: 
Konajúci: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
IČO: 
DIČ: 
Kontaktná osoba: 
Telefón: 
Elektronická pošta: 

(ďalej len „zmluva") 

Štatistický úrad Slovenskej republiky 
Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 
Ing. Alexandrom Ballekom, predsedom úradu 
Štátna pokladnica 
SK46 8180 0000 0070 0007 2444 
00166197 
2020830218 
Ing. Ivica Janáčková 
+421 nr-nr..nn .tr..r.. 

( ďalej len „objednávate!"' alebo „prevádzkovatel"') 

Poskytovateľ: 

Sídlo: 
Konajúci: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Zapísaný: 
Kontaktná osoba: 
Telefón: 
Elektronická pošta: 

JOSEBA, s.r.o. 
Vyšehradská 12, 851 06 Bratislava 
Ľubošom Lukačovičom, konateľom 
Tatra Banka 
SK02 1100 0000 0026 2478 0892 
36619663 
2021749191 
SK2021749191 
OR OS Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 131973/B 
Ľuboš Lukačovič 
+L ___ ·---- · -

( ďalej len „poskytovate!""' alebo „sprostredkovatel"') 
(objednávateľ a poskytovateľ spolu ďalej len „zmluvné strany") 



Článok 1 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa vykonávať pre objednávateľa ochranu 
hnuteľného a nehnuteľného majetku a objektov objednávateľa výkonom strážnej služby 
(ďalej len „strážna služba") v súlade so zákonom č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb 
v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„zákon o súkromnej bezpečnosti") na základe licencie č. PS001562 s platnosťou do 
08.10.2030, vydanej Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Bratislave č. KRPZ-BA
B-38-042/2018-LIC dňa 08.10.2020 (kópia licencie tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy), a to 
zamestnancami poskytovateľa, v objektoch objednávateľa špecifikovaných v čl. II bod. 2 
tejto zmluvy, a za podmienok stanovených touto zmluvou, a záväzok objednávateľa 
uhradiť za riadne a včasné splnenie záväzku poskytovateľa dohodnutú odplatu v súlade 
s čl. III. tejto zmluvy a spôsobom v súlade s čl. IV. tejto zmluvy. 

2. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť predmet plnenia na vlastnú zodpovednosť 
a v nasledovnom rozsahu: 
a) zabezpečenie ochrany objektov proti vniknutiu nepovolaných osôb, 
b) výkon vizuálnej a fyzickej kontroly kompletného interiéru objektov, vrátane kontroly 

neporušenia okien objektov, kontroly neporušenia vodovodných a kanalizačných 
inštalácií objektov, 

c) výkon vizuálnej a fyzickej kontroly okolia objektov vrátane kontroly neporušenia 
zámkov na dverách skladov, garáží nachádzajúcich sa na pozemkoch patriacich 
k miestu výkonu strážnej služby, 

d) viesť evidenciu o dôležitých skutočnostiach pre výkon strážnej služby, o mimoriadnych 
udalostiach a poruchách zistených pri výkone služby (kniha strážnej služby). V prípade 
havárie na vodovodných alebo kanalizačných inštaláciách bezodkladne kontaktovať 
zodpovednú osobu verejného obstarávateľa, 

e) vykonávať obchôdzky interiéru a exteriéru objektov v nepravidelných intervaloch, 
v maximálne 3 hodinových časových odstupoch, 

f) viesť evidenciu a vykonávať kontrolu osôb a motorových vozidiel vstupujúcich, 
zdržiavajúcich sa a odchádzajúcich zo strážených objektov, 

g) sledovanie jestvujúceho kamerového dohľadu, 
h) dodržiavať Pokyny na evakuáciu zo strážených objektov, 
i) v zimnom období zabezpečovať bezpečný vstup do objektov, 
j) ďalšie povinnosti strážnej služby vyplývajúce zo zákona o súkromnej bezpečnosti. 

Článok II 
Trvanie zmluvy a miesto plnenia predmetu zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01. 04. 2021 do 31. 12. 2021. Poskytovanie služieb 
sa začne dňa 01. 04. 2021 o 0:00 h a skončí sa dňa 31. 12. 2021 o 24:00 h. 

2. Miestom plnenia predmetu zmluvy je: 
a) Administratívna budova šú SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava, v rozsahu podľa 

prílohy č. 2 tejto zmluvy, 
b) Administratívna budova šú SR, Hanulova 5/c, 840 00 Bratislava, v rozsahu podľa 

prílohy č. 2 tejto zmluvy. 



Článok III 
Cena 

1. Cena za výkon strážnej služby bola stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. 
z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. 
nasledovne: 

Predmet Jednotková Jednotková Maximálny Celková cena Celková cena 

cena za 1 cena za 1 počet v eurách bez v eurách s 

osobohodinu oso bo hodinu oso bo hodín DPH DPH 
výkonu služby výkonu služby 

v eurách bez v eurách s 
DPH DPH 

Výkon nepretržitej 6,35 7,62 13 200 83 820,00 100 584,00 
ochrany objektov 

2. Jednotková cena je záväzná a pokrýva všetky zmluvné záväzky a všetky náklady 
poskytovateľa nevyhnutné na riadny výkon strážnej služby. Jednotková cena za výkon 
strážnej služby je totožná s cenou uvedenou v ponuke z úspešného uchádzača a bude 
nemenná počas celej doby trvania zmluvy. 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje akceptovať zníženie maximálneho počtu osobohodín výkonu 
strážnej služby a zníženie celkovej ceny v prípade, že časť predmetu zmluvy sa na základe 
písomného oznámenia objednávateľa, doručeného poskytovateľovi aspoň 3 pracovné dni 
vopred, nebude realizovať. 

4. V prípade zmeny dohodnutého počtu osobohodín z dôvodu legislatívnych úprav 
objednávateľ písomne oznámi poskytovateľovi nový počet osobohodín. Poskytovateľ sa 
zaväzuje vykonávať strážnu službu podľa takto písomne oznámeného nového počtu hodín, 
a to za jednotkovú cenu uvedenú v bode 1. tohto článku zmluvy. 

Článok IV 
Platobné a fakturačné podmienky 

1. Poskytovateľ má právo len na úhradu za skutočne vykonanú strážnu službu, ktorá sa 
preukazuje denným záznamom služieb vedenom v knihe strážnej služby za obdobie 
jedného kalendárneho mesiaca. Denný záznam obsahuje údaje o osobe, ktorá strážnu 
službu vykonávala, čase, v ktorom táto osoba službu vykonávala, a počte hodín tohto 
výkonu. V súlade s denným záznamom a po odsúhlasení rozsahu a kvality poskytnutých 
služieb v knihe strážnej služby oprávnenou osobou objednávateľa poskytovateľ vyhotoví 
do 1 O dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca faktúru. Za dátum vzniku 
daňovej povinnosti sa považuje posledný deň v mesiaci, kedy boli služby poskytnuté. 

2. Poskytovateľ vystaví a doručí faktúru objednávateľovi do 1 O. dňa nasledujúceho 
kalendárneho mesiaca. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia do sídla objednávateľa. 

3. Úhrada vykonávaná prostredníctvom banky je splnená dňom, v ktorom bude dlžná čiastka 
odpísaná z účtu objednávateľa v prospech účtu poskytovateľa. Za deň splnenia úhrady 
fakturovanej sumy sa považuje deň splatnosti príkazu na úhradu, potvrdený peňažným 
ústavom. 



4. Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 7 4 Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov, zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii 
a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov, údaje podľa 
Obchodného zákonníka a odvolanie na číslo tejto zmluvy. Faktúra musí obsahovať aj 
nasledovné údaje: popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie v zmysle 
zmluvy. Ak ich faktúra nebude obsahovať, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť 
poskytovateľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade 
plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť 
dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry. 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje: 

Článok V 
Povinnosti poskytovateľa 

a) rešpektovať a zabezpečiť dodržiavanie internej smernice poskytovateľa pri výkone 
strážnej služby, doručenej objednávateľovi ku dňu podpisu tejto zmluvy, ktorá je 
v súlade so zmluvou, súťažnými podkladmi a požiadavkami objednávateľa ako i 
zákonom o súkromnej bezpečnosti, vyhláškou MV SR č. 634/2005 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o súkromnej bezpečnosti, 

b) vykonávať strážnu službu tak, aby bolo zabránené v násilnom pôsobení proti záujmom 
objednávateľa a zabezpečená ochrana jeho majetku a majetkových práv, 

c) bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých podstatných skutočnostiach 
vedúcich k zlepšeniu výkonu strážnej služby, 

d) výkonom fyzickej ochrany objektu poveriť len osobu spÍňajúcu podmienky v zmysle 
zákona o súkromnej bezpečnosti; na základe písomného vyzvania objednávateľa je 
poskytovateľ povinný bezodkladne túto skutočnosť preukázať objednávateľovi, 

e) zabezpečiť, aby zamestnanec poskytovateľa poverený ochranou mal pri sebe 
poskytovateľom evidovaný identifikačný preukaz ako i preukaz odbornej spôsobilosti; 
tieto je povinný na vyzvanie príslušníka polície alebo kontrolného orgánu predložiť, 

f) zabezpečiť zamestnancov vlastným výstrojom a vecnými bezpečnostnými 
prostriedkami potrebnými pri výkone strážnej služby, 

g) viesť pre výkon strážnej služby potrebnú dokumentáciu po dohode s objednávateľom 
a v súlade so zákonom o súkromnej bezpečnosti, 

h) v prípade mimoriadnych udalostí okamžite informovať objednávateľa a v ďalšom 
postupe sa riadiť jeho pokynmi, 

i) vykonať kontrolu stráženého priestoru (obchôdzku) strážnou službou maximálne v 3 
hodinových časových intervaloch v čase od 19:00 h do 06:00 h denne, 

j) zachovať mlčanlivosť o vzniknutých udalostiach, spôsobe ochrany, predmete ochrany, 
a to i po zániku tejto zmluvy; všetky informácie vyplývajúce zo zmluvného vzťahu sú 
dôverné, pokiaľ osobitný predpis neupravuje povinnosť ich zverejnenia alebo 
sprístupnenia, 

k) doručiť najneskôr 3 pracovné dni pred začiatkom výkonu strážnej služby 
objednávateľovi zoznam odborne spôsobilých zamestnancov vykonávajúcich v jeho 
mene predmet plnenia podľa tejto zmluvy s uvedením mena, priezviska, číslo preukazu 
odbornej spôsobilosti; poskytovateľ nie je oprávnený meniť odborne spôsobilých 
zamestnancov, prostredníctvom ktorých vykonáva svoj záväzok podľa tejto zmluvy bez 
predchádzajúceho písomného oznámenia objednávateľovi; v opačnom prípade je 
objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť; poskytovateľ doporučene doručí 
objednávateľovi do jeho sídla písomné oznámenie o náhrade odborne spôsobilého 
zamestnanca; požiadavkou na odborne spôsobilého zamestnanca je preukaz 
o odbornej spôsobilosti resp. iné požiadavky kladené na takúto osobu zákonom 
o súkromnej bezpečnosti; pokiaľ objednávateľ v lehote 7 dní odo dňa doručenia 



oznámenia podľa predchádzajúcej vety písomne neoznámi poskytovateľovi, že 
odôvodnene nesúhlasí s takouto zmenou, má sa za to, že nemá námietky, 

1) počas výkonu strážnej služby prebrať na seba všetky povinnosti vyplývajúce zo 
všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci ( ďalej len „BOZP") a ochrany pred požiarmi ( ďalej len „OPP"), v zmysle ktorých 
bude zabezpečovať BOZP a OPP v celom predmete výkonu strážnej služby a v plnej 
miere za ne zodpovedať; poskytovateľ je povinný zabezpečiť školenia svojich 
zamestnancov z právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP v rozsahu 
vykonávaných činností, lekárske prehliadky, vybavenie osobnými ochrannými 
pracovnými prostriedkami (ďalej len „OOPP"), oboznámenie s ohrozeniami - rizikami, 
atď.; pred výkonom predmetu zmluvy musí poskytovateľ upovedomiť každého svojho 
zamestnanca, ktorým bude plniť predmet svojho záväzku o všetkých interných 
predpisoch v podmienkach chráneného objektu, 

m) v súvislosti s vykonávaním činnosti, ktorá je predmetom zmluvy, nezamestnávať 
zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi 
nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako aj právnymi predpismi Európskej 
únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnej 
práci"), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákonom č. 513/1991 
Zb. Obchodný zákonník, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, 
zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES 
z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči 
zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú 
na území členských štátov; v prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce 
a nelegálneho zamestnávania zistí porušenie § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci, 
t. j. porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú objednávateľovi na základe 
zmluvy dodáva alebo poskytuje poskytovateľ ako poskytovateľ služby prostredníctvom 
fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude objednávateľovi 
uložená pokuta, ktorú objednávateľ uhradí, objednávateľ si uplatní jej náhradu 
u poskytovateľa a poskytovateľ sa zaväzuje túto pokutu objednávateľovi nahradiť . 

Článok Vl 
Práva a povinnosti objednávateľa 

1. Objednávateľ sa zaväzuje: 
a) bezplatne poskytnúť v strážených objektoch priestor pre uloženie osobných vecí 

zamestnancov poskytovateľa vykonávajúcich strážnu službu, 
b) písomne oznámiť poskytovateľovi každú zmenu požiadaviek na rozsah alebo spôsob 

výkojnu služby, 
c) odsúhlasovať v evidencií činnosti rozsah a kvalitu poskytovaných strážnych služieb, 
d) spolupracovať pri realizácii ochrany majetku; najmä riešiť tie návrhy na zlepšenie 

ochrany, ktoré nemôže zabezpečiť z objektívnych príčin vlastnými prostriedkami 
poskytovateľ, 

e) protokolárne odovzdať do užívania ako i oboznámiť poskytovateľa so všetkými 
zariadeniami, ktoré sú ku dňu začatia poskytovania služby k dispozícii na ochranu 
predmetného objektu, vrátane jestvujúceho kamerového dohľadu, 

f) prostredníctvom povereného zamestnanca počas pracovnej doby vyzvať zamestnanca 
poskytovateľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej návykovej 
látky, ktorá bude vykonaná za prítomnosti štatutárneho orgánu poskytovateľa, alebo 
ním poverenej osoby, z dôvodu zachovania objektivity kontroly; zamestnanec 



poskytovateľa je pritom povinný tejto žiadosti vyhovieť; v prípade odmietnutia 
vykonania skúšky sa považuje výsledok skúšky za pozitívny; obdobne platí v prípade 
neposkytnutia potrebnej súčinnosti zo strany štatutárneho orgánu poskytovateľa. 

Článok VII 
Zodpovednosť za škodu 

1. Poskytovateľ zodpovedá v plnom rozsahu za škody na majetku objednávateľa spôsobené 
porušením povinnosti podľa tejto zmluvy resp. na veciach prevzatých za účelom plnenia 
jeho záväzku podľa tejto zmluvy. 

2. V prípade vzniku škody alebo iných závad sa poskytovateľ a objednávateľ zaväzujú o tejto 
skutočnosti bez zbytočného odkladu vzájomne, písomne informovať. 

3. Poskytovateľ zodpovedá objednávateľovi za riadny výkon zabezpečovania ochrany 
majetku s tým, že overovanie činnosti výkonu strážnej služby bude podliehať náhodnej 
kontrole oprávneného zástupcu objednávateľa. Osobami oprávnenými za objednávateľa 
kontrolovať výkon strážnej služby a dávať inštrukcie, resp. obmedzenia strážnej službe. 
Mená oprávnených osôb oznámi objednávateľ poskytovateľovi v lehote 5 dní odo dňa 
účinnosti tejto zmluvy, rovnako tak potom aj každú zmenu týchto osôb. 

4. Zodpovednosť poskytovateľa je krytá aj „Poistnou zmluvou o poistení zodpovednosti za 
škodu" uzatvorenou s poisťovňou Generali Poisťovňa, a.s. Poistnú zmluvu alebo 
ekvivalent o poistnom krytí (originál alebo úradne osvedčenú kópiu) na poistnú sumu vo 
výške 60 OOO,-€ v minimálnom rozsahu pre zodpovednosť za škodu pri výkone predmetu 
zmluvy a zodpovednosť pre prípad straty, zničenia, poškodenia, odcudzenia vecí 
užívaných pri plnení predmetu zmluvy alebo vecí prevzatých za účelom plnenia predmetu 
zmluvy, na veciach zamestnancov objednávateľa, na veciach ktoré nie sú vlastníctvom 
poskytovateľa, ale boli mu prenajaté, požičané alebo ich užíva z iného dôvodu alebo ich 
má pri sebe za účelom plnenia predmetu zákazky, či škody na strážených motorových 
vozidlách vrátane ich odcudzenia, predložil poskytovateľ ku dňu podpisu tejto zmluvy a jej 
kópia tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy. Poistné plnenie pri minimálnom rozsahu poistenia 
pritom nesmie byt' pre jednotlivú poistnú udalosť obmedzené na nižšiu sumu ako je 
požadovaná minimálna poistná suma. 

5. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, 
potrebné na odvrátenie škody alebo jej zmiernenia. 

6. Ak poskytovateľ písomne neoznámi objednávateľovi bez zbytočného odkladu skutočnosti, 
ktoré poskytovateľovi bránia alebo by mohli brániť alebo sťažujú alebo by mohli sťažovať 
výkon strážnej služby a v plnení jeho povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy alebo 
platných právnych predpisov, má objednávateľ v prípade vzniku škody, za ktorú zodpovedá 
poskytovateľ, nárok na náhradu tejto škody aj vtedy, ak bola škoda spôsobená inak 
okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť. 

7. Poskytovateľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi aj škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku 
porušenia tejto zmluvy zo strany poskytovateľa. Na zodpovednosť za škodu sa primerane 
použijú ustanovenia§ 373 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

8. Objednávateľ je tiež oprávnený na náhradu škody, ktorá vznikne dotknutých osobám v 
dôsledku porušenia tejto zmluvy alebo zákona o ochrane osobných údajov, a ktoré si ju 
budú uplatňovať voči objednávateľovi. 



9. V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu ochrany osobných údajov zistí porušenie 
povinností poskytovateľa v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy, v nadväznosti na 
čo bude objednávateľovi uložená pokuta, ktorú objednávateľ uhradí, objednávateľ si 
uplatní jej náhradu u poskytovateľa a poskytovateľ sa zaväzuje túto pokutu objednávateľovi 
nahradiť . 

Článok VIII 
Sankcie 

1. V prípade, ak poskytovateľ pri výkone strážnej služby poruší niektorú z povinností 
vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy, alebo u niektorého zo zamestnancov 
poskytovateľa bude zistené požitie alkoholu alebo inej návykovej látky pri výkone strážnej 
služby je poskytovateľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,
EUR, a to za každé aj jednotlivé takéto porušenie. 

2. V prípade, že poskytovateľ bude v omeškaní s poskytovaním strážnej služby v počte 
bezpečnostných zamestnancov nižšom ako podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy je poskytovateľ 
povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- eur za každý aj začatý 
deň omeškania. 

3. V prípade, že poskytovateľ nebude schopný ku dňu účinnosti tejto zmluvy a následne 
kedykoľvek počas doby jej platnosti plniť svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy, je povinný 
uhradiť objednávateľovi okrem zmluvnej pokuty podľa bodu 2. tohto článku aj finančný 
rozdiel medzi cenou za strážne služby dohodnutou v tejto zmluve a cenou vynaloženou na 
stráženie objektu uvedeného v čl. 1 tejto zmluvy iným poskytovateľom strážnej služby, ktoré 
objednávateľ musel realizovať za účelom zabezpečenia strážnej služby a ochrany 
strážených objektov, pričom nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý. 

4. Zmluvná pokuta je splatná do 30 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o jej 
uplatnení zo strany objednávateľa poskytovateľovi. 

5. Zmluvná strana je oprávnená požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, 
na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta a zároveň sa domáhať náhrady všetkej spôsobenej 
škody vrátane jej časti presahujúcej dohodnutú zmluvnú pokutu. Zaplatením zmluvnej 
pokuty tak nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škôd, ktoré mu vzniknú 
porušením povinností poskytovateľa. 

6. V prípade neuhradenia faktúry poskytovateľom v termíne splatnosti je poskytovateľ 

oprávnený požadovať od objednávateľa úrok z omeškania v zákonnej výške. Objednávateľ 
nebude v omeškaní prípade, ak toto omeškanie bude spôsobené z dôvodu vyššej moci 
(napr. na strane Štátnej pokladnice). Objednávateľ nebude v omeškaní ani prípadoch, pre 
ktoré môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy. 

1. Zmluva zaniká: 
a) uplynutím dohodnutej doby, 

Článok IX 
Zánik zmluvy 

b) písomnou dohodou zmluvných strán, 
c) výpoveďou, 
d) odstúpením od zmluvy. 



2. Ktorákoľvek zo zmluvných strán moze túto zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu. 
Výpovedná doba je 1 (slovom: jeden) mesiac. Táto doba začína plynúť prvým dňom 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď v písomnej forme doručená 
druhej zmluvnej strane. 

3. Ktorákoľvek zo zmluvných strán moze odstúpiť od tejto zmluvy 
v prípade podstatného porušenia zmluvy druhou zmluvnou stranou. 

4. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany poskytovateľa sa považuje: 
a) neposkytovanie bezpečnostnej služby v súlade s touto zmluvou, 
b) existencia dôvodov pre pozastavenie prevádzkovania bezpečnostnej služby, zánik 

oprávnenia prevádzkovať bezpečnostnú službu, alebo odňatie licencie na 
prevádzkovanie bezpečnostnej služby, 

c) neuzavretie poistných zmlúv podľa článku Vil bod 3. tejto zmluvy, 
d) nepreukázanie poistných zmlúv podľa článku Vil bod 3. tejto zmluvy, ak poskytovateľ 

túto povinnosť nesplní ani po uplynutí 15 dní odo dňa doručenia druhej výzvy na 
preukázanie uzavretia poistných zmlúv, obsahujúcej upozornenie, že nesplnenie tejto 
povinnosti zakladá právo objednávateľa na odstúpenie od zmluvy, 

e) výmaz poskytovateľa z registra partnerov verejného sektora počas trvania zmluvy, 
f) nesplnenie povinnosti identifikovať konečného užívateľa výhod v registri partnerov 

verejného sektora počas trvania zmluvy v zákonom ustanovených termínoch. 

5. Pri odstúpení od zmluvy objednávateľom podľa bodu 3. tohto článku nevznikne 
poskytovateľovi nárok na zaplatenie ceny za predmet zmluvy alebo jej časti, ktorej 
porušenie bolo dôvodom na odstúpenie od zmluvy. 

6. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a nadobúda účinnosť dňom doručenia 
písomného odstúpenia na poštovú adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto 
zmluvy. 

Článok X 
Zabezpečenie ochrany spracúvaných osobných údajov 

1. Sprostredkovateľ bude v mene prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje nachádzajúce sa 
v informačných systémoch IS Kniha návštev, IS Kamerový systém a IS Intranet 
prevádzkovateľa v rozsahu nevyhnutnom na plnenie tejto zmluvy. 

2. Dotknutými osobami sú fyzické osoby - zamestnanci prevádzkovateľa, návštevy, 
zamestnanci firiem, ktorí majú na pracoviskách prevádzkovateľa prenajaté priestory 
a ďalšie fyzické osoby, ktoré môžu byt' zachytené kamerami IS Kamerový systém. 

3. Sprostredkovateľ bude spracúvať osobné údaje za účelom zabezpečenia ochrany osôb 
prevzatých prevádzkovateľom do starostlivosti (návštevy), sprostredkovania návštev 
zamestnancov prevádzkovateľa a ochrany priestorov prevádzkovateľa pred vniknutím 
cudzích osôb. 

4. Sprostredkovateľ bude spracúvať osobné údaje v rozsahu 
a) meno a priezvisko osoby vstupujúcej do priestorov verejného obstarávateľa - povolené 

spracovateľské operácie: získavanie, zaznamenávanie, prehliadanie, 
b) titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie a telefónne číslo zamestnanca 

prevádzkovateľa - povolená spracovateľská operácia: prehliadanie, 
c) záznam postáv a tvárí osôb zachytených kamerovým systémom - povolená 

spracovateľská operácia: prehliadanie. 



5. Sprostredkovateľ je povinný: 
a) spracúvať osobné údaje len na základe pokynu prevádzkovateľa, 
b) zabezpečiť, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje zaviazali, že zachovajú 

mlčanlivosť o informáciách, o ktorých sa dozvedeli, 
c) vykonať opatrenia podľa§ 39 zákona o ochrane osobných údajov, 
d) poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi pri zabezpečovaní plnenia povinností podľa § 

39 až 43 zákona o ochrane osobných údajov s prihliadnutím na povahu spracúvania 
osobných údajov a informácie dostupné sprostredkovateľovi, 

e) plniť ďalšie povinnosti vyplývajúce pre sprostredkovateľa zo zákona o ochrane 
osobných údajov. 

6. Sprostredkovateľ nie je oprávnený poskytnuté osobné údaje žiadnym spôsobom meniť, 
kopírovať, rozširovať, zverejňovať, komukoľvek poskytovať, sprístupňovať a bez súhlasu 
prevádzkovateľa likvidovať. Sprostredkovateľ zodpovedá prevádzkovateľovi v plnom 
rozsahu za všetky škody, ktoré prevádzkovateľovi vzniknú z dôvodu porušenia povinností 
podľa tohoto článku sprostredkovateľom alebo ním poverenými osobami. 

7 . Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľa dbal na jeho odbornú, 
technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť poskytnúť dostatočné 
záruky podľa § 34 ods. 1 a 5 zákona o ochrane osobných údajov. 

8. Sprostredkovateľ je oprávnený začať so spracúvaním osobných údajov v mene 
prevádzkovateľa prvým dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, spracúvanie ukončí 
súčasne so skončením činností podľa tejto zmluvy. 

Článok XI 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán formou 
písomných a obojstranne oprávnenými zástupcami zmluvných strán podpísaných 
dodatkov v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

3. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov vo vzťahu na 
predmet a obsah tejto zmluvy. 

4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po 
dva rovnopisy. 

V Bratislava dňa: 
3 O -03- 2Q~1 

Objednávateľ 
Ing. Alexander Ballek 

predseda úradu 

-1-
~0 

"Bratis\'3 
~ 

~- r-rBA 
V Bratislave"· · ·'. .J1.. 

Poskytovateľ 
Ľuboš Lukačovič 

konateľ 



Prílohy zmluvy: 1. Kópia licencie 
2. Rozpis práce 
3. Kópia poistnej zmluvy 
4. List vlastníctva č. 711 
5. List vlastníctva č. 1150 



KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU 
v Bratislave 

KRP/-BA-B-38-042'201 8-LIC 
č. p.: v Bratislave dňa 08.10.2020 

Obchodné meno 

LI C E C IA 
NA PREVÁDZ KO VANIE 

STRÁŽNEJ SLUŽBY 

č. PS 001562 

.JOSEBA, s. r. o. 

Sídlo právnickej osoby Bratislava - Petržalka 
Vyšehra<lská l 2 PSČ 851 06 

IČO 

Rozsdh čínnosti 

Platnosť licencie do 

T MV SR 24-!M>Z 

36 ó l9 663 

podľa { 3 písm. ul. b1, cl. d.!_ el. t·. gt. h/, ii zákona 
ľ .. -173 ,-~005 l .t. o súkromnej he:rpečnosti 

0810 2030 

Odtlačok pečiatky 
ap d 



Príloha č. 2 zmluvy 

Rozpis práce 

administratívna budova Miletičova 3, Bratislava: 

- 1 pracovník nepretržite 24h / 7 dní 

administratívna budova Hanulova 5/c, Bratislava 

- 1 pracovník nepretržite 24h / ?dní 
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ProF'i 
Poiain~_:zmtuva č,;; 24076598-2·3 20 dňa 28.12.2020 

ČL 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Poisťovateľ: i 
1 

Gen~ra!)• Pojsfov,~, a._ s .. 
~m;36!~.á c~stť3/.~i,.~4-1 04·,_8-rati~l~'P• Sloven~~a repubj ika.., 
11.,0: 3~ (09· 33 .. ; ;. DIG - 2:c21Q,.i0(+&7-, IL,: DPH, $)< ~02-1 opo+;B,1 
Zaf~í~11á ·.z,Ob~r-1-~~~n\regístri,Qk:~.esného s1:rdu; Sr,at)sJ~ve. !1 Od~:~1, $~. vložka č. 1 ;,25,/Bi 
s.r~ifočnosť pp!rí c!_v s~upiny Ge9-~r1)L ktorá íeuvede1~á v T~!1pnskor.q1zqzna11e s~'.,l1~in ;::ioipťôvJii:vederiQm. l}11'.N~9.. 
Zástúpen~; Fíí-íPor:tal. a. s, · 
td~,!pj_ i~n .pQist'o·•-:~~~I") 

p. tn'k/ ·~ ·~,~-J '· ~' ., .}'.IY,, ; 
. lpt~ . !V~Qi Y.f't~r'i~- .. •~• ~--

-\Ý,~Š~l'J!AA~~,§,/~}~~Í:~,. 851068r.<!i~izjF.l>ya, r. 
iÔC,ifi'Č: 366,,1'9!$$-3, •. / 

zapi;;~i ~' c~~hO~Qm, registri 01\r~Sr)ého, s0dl! e_ratis!a1/a 1, ·?~iteJ; %';'?;, "'.IRt~:é!i Q,; i:~J#:Z-:}!,B: i; 

i~~lU1'} 1 \~ďaQia; O;,?. i2.20~0 
za,t(lpe,Óá;. Ľubot. lukaôovič, konateľ 
(ďa,eJ fen "ŕ..oistf:1ík}) . 

. Uzayreli ťt~tc~ ~?O!~tp.Cgm)uyu o p~,isierfr :riaJetl<.,.,i ~ z.Od.9;)v9_pnosti ia, š.KO}:IL, 
ToJp !?Oisteni~ ~<i. 11 , ~ý!$dl=! s.o zmluvný/Tli pojstqými pp:::i f.l'Y~Q\~mj uza:ví~ra !Ja Jabu fle:.:rčit!<. s, poistným obdobím 12 
i'.r'• f.!l~jaqo~ (Ppís:in~:· m(1:) aj~ účinnáo9,Q0: 00 r1od . dr'\3. 29.14.2028 do neurč1to 

Spr0:str~<t.ko:v~te-f. ppis.t~nia: 
!:ii1Doi:tpl, a. s, , ~iska~ľské. číslo. 80000-149-3, mobil. , , . . 
!?Cfp,dca; Martit., Eliaš, mobil: +421·90769804.2, e~majl: ľl,!iasrnart111@fncr.sk 

✓ 

Drur, t)oistenia 
~ - ' .. ~. ' ., . . \ . . .. 

Poistenie~J~1'i~~ 

Poi~~fl-.i~-9(.er~~e1ia pr_eyádzky - stavby 

P.ci~1i~ f:i@tel'(.)ýC~;VeQÍ: 

f?1?!fg~f.W1t prerušenia prevádzky- ťMt~fľ:\i '-:ôýi; 

Ptj~~~i: elektronických zariadení 

P;...(\J~f:./fl "' t(oiCJ.V :::i c,_,tr-oinú•~'í\J'al'Ji:ider-..! 0 
. vl .•----.:. , .• - ~ .- ,.)} .,_ . -,,~d l _, f ,-~ .. 1 ___ . ·-~--~ .. , , tJ 

ť-'ft;.(fJillf:l<t RRi~Jí i~, ~f.v]~\1 

i?t~;aj~.µ;H~-".~~~~'1~J~R9:i:-~r.c6:Ji,4t_ ~9;\ťll, 

1 ! ~ 

• • =: • •• . ,. 

Ročné poistné 
s daňou(€) 

nedojednané 

nedojednané 

nedojednané 

nedojednané 

nedojednané 

nedojednané 

nedojednané 

202 .56 



Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu 

. ::::::::~::.::.~ ~:~:~~<3-~n~. pripoist~n.~ -· ....... ··-·:·--, ··- ·-·· ·············-~-----···· ····· ... -··--· - - ·s-·-·= =:.:c:. 

Celkové ročné poistné: 

Daň: 

Celkové ročné poistné sdaňou : 

Čl. II. DOJEDNANÉ POISTENIA 

nedojednané 

nedojednai:i.~ . 

187,56 

15,00 

202;56 

Poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami neživotného poistenia VPP NP 2020 (ďalej len „VPP NP 
2020") a príslušnými Osobitnými ustanoveniami VPP NP 2020, doložkami a dojednaniami platnými pre konkrétne 
dojednané poistenie. 

POISTENIE VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU 

1. Zmluvné dojednania 
1 1 Poistenie sa riadí Osobítnýrni ustanoveniami VPP NP 2020 pre poistenie.zodpovedností za škodu spôsobenú 

činnosťou poisteného OUVZ VPP NP 2020 (ďaieJ „OUVZ VPP NP 2020"). Poistenie sa uzatvára pre prípad 
všeobecne záväzným právnym predpisom stanovenej zodpovedností poisteného za škodu vznifc.nutú ínej 
osobe v súvislosti s činnosťou poísteného, ktorá je uvedená v poistnej zmluve. 

1.2. V rámci poistnej sumy základného rozsahu po\ste'.'lia a spoluúčasti je možné zakladný rozsah poistenia na 
základe pripoistenia (dolož:1ek) rozšíriť alebo zúžiť 

2. Rozsah poistenia 

Predmet č innosti : 

- Strážna služba v rozsahu§ 3 písm. a), b), c) , d) , e), f) , g), h), i) zákona čislo 47312005 Z.z. o poskytovaní 
služieb v oblasti súkromnej bezpečností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Pora
dcr✓e 
číslo Rozsah poistenia 

Uzemný 
mzsah 

Základný rozsah poistenia · 

~ ,. Základný rozsah poistenia všeobecnej zodpovednosti 
za škoáu 

Slovenska 
republika 

Pripoistenia 

L . Pripoistenia - Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 

2.1. 

~ .-, 
LL. 

. Poistenie 'icdpovednostizaškocturia veciach·•- - --· Slovenská 
užlvar,ych poisteným .. republika 
Poistenie näfíredy nákladov zdravotneJ poisťovi,e a Slovensk~ 
náhrady nákiadov Sociálnej poisťovne republika 

Poistná zmluva č„ 2407659823 zo dňa 28:12.2020 2 17 

Poistná suma/ 
limit plnenia (€! 

100 OOO 

10 OOO 

l O OOO 

Spoluúčast 
(€1 

50 

50 

50 

Ročné 
poistné s 
daňot.1 !€1 

108,00 

72,31 

22,25 

,<óé proauklu: ProFi 



f 

ť 

·Poistné krytie poskytnuté v rámci základného• rozsahu poistenia: 

Poistné riziká 
ú2emny 
rozsah 

Limit poistnét10 
plnenia za jedna 

Spoluúčasť (€) pulstné obdobie l~J 

Poisteníe zodpovednosti za škodu spôsobenú odcudzením vecí 

"'.n~~~ýCh a e>cffe>~~~ýeh··-- ---···-·· ·- ..... -· . --····· sp~~~;~isti 
Poistenie zodpovedností za škodu spôsobenú inak ako Slovenská dojednanej 
na žívote, zdraví alebovecí bl'k v za· klad.nom · · ·· ·· ···· · ··· repu 1a 
POÍstenie'iocipovecfr,osti za škodu na veciach užívaných poisteným rozsahu 
Póisteiiíe .riäÍitiÍcty-näkiactov zdravotnej poisťovne· ;;ľ n~hrady.náklädov poistenia 
Sociálnej poisťovne . . .· 
Ak.11ieje stanqvené)nak,rr,axirnál?YS,~hmňýJirnit.poism~ho•. pln~ňia .za jedryppoisth!Qf?d(lbie .za. všeIBY • 
prípôístenia/pÔistrlé ·nebeipečehštvá uvádzané v teJtô tab. je t OOO. €i" ;, .. : . •. . .. ·•• '\\'. . . .. ·. 

3, Pripoistenia /Doložky 
V rámci poistnej sumy a spoluúčastí uvedeneJv bode 2. sa poistenie v základnom rozsahu rozširuje o 
nasledovné poistné riziká: 

3.1. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú inak ako na živote, zdraví alebo veci 

1000 

1000 

1000 

1.000 

202,56 

Odchylne od bodu. 1. OUVZ VPP NP 2020 sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu 
vzniknutú tretej osobe inak ako na živote, zdraví alebo veci, ktorú má táto osoba vo vlastníctve alebo uživaní. 
Škodovou udalosťou pre účely poistenia podľa tohto bodu je udalosť oznámená poisteným, ku ktorej dôjde 
v dobe trvania poistenia a ktorá vznikla v súvislosti s vykonávaním poistenej činnosti alebo vzťahmi z tejto 
činnosti vyplývajúcimi; a ktorá by mohla byť dôvodom vzniku povinnostíplnenia podľa týchto VPP NP 2020 
a tejto zmluvy. 
Poistenia podľa tohto bodu sa však n:evzťahuje: 
a ) na zodpovednosť za schodok na finančných hodnotách, správou ktorých bol poistený poverený a na 

zodpovednosfza škody vzniknuté pri obchodovaní s cennými papiermi, 
b) na zodpovednosť za škodu vzniknutú nedodržaním lehôt zmluvne dohodnutých s klientom, s výnimkou lehôt 

(dób) stanovený.ch právnym predpisom, súdom alebo orgánom verejnej správy, rozhodcom alebo 
rozhodcovským súdom aj v prípade, ak sú tleto lehoty (doby) zmluvne dohodnuté s klientom, 

c}na zodpovednosť za škodu vzniknutú prekročením zmluvne dohodnutej doby vykonania diela, 
d)na zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením autorského práva, 
e) na zodpovednosť za škodu spôsobenú poisteným pri výkone pôsobnosti ako člena predstavenstva alebo 

člena dozornej rady alebo pri výkone pôsobhOstí konateľa akejkoľvek obchodnej spoločnosti. 
f) na .zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla v súvislosti s trestným činom spáchaným poisteným alebo. ktorá 

vznikla v súvislosti s akýmkoľvek nepoctivým alebo podvodným konaním alebo opomenutím pcústeného. 
Poistenie vrozsahu tejto doložky sa dojednáva v rámci poistnej ?umy a spoluúčasti dojednanéjpri poisterií 
20(,lpovednosti za škodu v základnom rozsahu. 

3.2. Poistenie zodpovedností za škodu na veciach užívaných poisteným 
Odchylne od bodu 5. písm. h) OUVZ VPP NP 2020 sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na 
zodpovednosť za škodu na veciach, ktoré poistený užíva. 
Poistenie podľa tohto. bodu sa však nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú stratou vecí. 
na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú opotrebením, nadmerným mechanickým zaťaženim 
a chybnou obsluhou užívaných vecí a tiež na škody vzniknuté na akýchkoľvek motorových vozidlách, ktoré 
poistený užíva . 
Poistenie v rozsahu tejto doložky sa dojednáva v rámci poistnej sumy dojednanej pri poistení zodpovednosti 
ze škodu v základnom rozsahu, 

3.3, Poiste11ie zodpovednosti z~ škodu podnikateľov, ktorí sazaoberaju ochranou cudzieho majetku 
a zodpovednosti za škodu spósobenú strážnikom obecnej (mestskej) polície 
Na základe bodu 37. VPP NP 2020 sa dojednáva, že poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu 
vzniknutú na zdraví alebo usmrtení v príčinnej súvislosti so zákrokom smerujúcim k zabráneniu vzniku škody 
na chránených hodnotách. Poistenie sa tiež nevzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú na zdraví alebo 
usmrtením v príčinnej súvislosti s použitím donucovacích prostriedkov, psa a služobnej zbrane strážnikom 
obecnej (mestskej) polície. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na škodu vzniknutú stratou vecí, ktorá bola 
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predmetom ochrany vykonávanej poisteným. 

3.4. Poistenie náhrady nákladov zdravotnej poisťovn-e a náhrady nákladov Sociálnej poisťovn e 
Dojednáva sa, . že poistenie sa vzťahuje aj na náhradu nákladov Hečeni.a vynaložených zdravotnou poisťovňou 
na zdravotnú starostlivosť v prospech zamestnanca poisteného a zároveň na náhradu nákladov vynaložených 
Sociálnou poisťovňou formou dávok sociálneho poistenia v prospech zamestnanca poísteného, v dôsledku 
pracovného úrazu alebo choroby z: povolania zaprlčinenéhotnej nedbanlivostným protiprávnym konaním 
poisteného. 
Poistenie podľa tohto bodu sa však vzťahuje len na prípady, keď sa na zodpovednosť za škodu pri pracovnom 
úraze alebo pri chorobe z povolania, ku ktorým sa náklady zdravotneí a Sociálnej poísťovne viažu, vzťahuje 
povinné úrazové poistenia zamestnávateľa pre prlpad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného 
úrazu a choroby z povotania podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších 
predpisov. · 
Poistenie v rozsahu tejto doložky sa dojednáva v rámci poistnej sumy dojednanej pri poistení zodpovednosti za 
škodu v základnom rozsahu . 

3.5. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú odcudzením vecí vnesených a odložených 
Poisteníe zodpovedností za škodu v. rozsahu OUVZ VPP NP 2020 sa rozširuje aj o zodpovednosť za škodu 
vzniknutú odcudzením vnesených a odložených vecí. 
Veci vnesené sú veci, ktoré boli ubytovanými fyzickými osobami alebo pre ne prinesené do priestorov, ktoré 
boli vyhradené na ubytovanie alebo na uloženie vecí alebo ktoré boli za tým účelom odovzdaľlé poistenémLt 
alebo niektorému z pracovníkov poisteného. 
Odložené veci sú veci tretích osôb, ktoré boli odložené na mieste na to určenom alebo na· mieste, kde sa 
obvykle odkladajú v prípade ak Je s prevádzkou činnosti uvedenej v poistnej zmluve spravídla spoJené 
odkladanie veci. 
Poistenie sa vsak nevzťahuje na akékoľvek motorové vozidlá; platné tuzemské a cudzozemské bankovky a 
mince. drahé kovy a predmety z nich vyrobené, neosadené perly a drahokamy, šperky a klenoty: vkladné a 
šekové knižky, platobné karty .a iné podobné dokumenty predstavujúce finančnú {nominálnu) hodnotu, cenné 
papiere a ceniny: veci zvláštnej kultúrnej a historickej hodnoty, umelecké diela a zbierky a kľúče. 
Poistenie sa ďalej nevzťahuje na prípady, kedy z:a škodu zodpovedä zamestnanec poisteného alebo Iná osoba 
vykonávajúca činnosť pre poisteného. 
Podmienkou poskytnutia poistného plnenia je, že škodová udalosť bola bezodkladne nahlásená polícii. 
Poistenie sa dojednáva v rámci poistnej sumy a spoluúčasti dojednanej pri poistení zodpovednosti za škodu v 
základnom rozsahu. 

4. Zvlástne dojednania pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 

4 1 Zmluvné strany sa dohodli. že právo na poistné p!nenie z tejto poistnej zmluvy vzniká iba v prípade ak v čase 
vzniku poistne/ udaiosti bude poistený vlastniť právoplatný doklad/oprávnenie na výkon podnikateiskej činnosti. 
alebo bude inak oprávneriý na výkon činnosti uvedenej v poistnej zmluve; pre poistnou zmluvou dohodnutý 
územný rozsah. 

ODPOVEDE POISTNÍKA NA OTAzKY POIStOVATEĽA PRE POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI 
ZA ŠKODU 

'· 

Odpovede poistnika na otázky poisťovateľa pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu tvoria neoddetiternú 
prílohu tejto poistnej zmluvy. Poistní k svojim podpisom potvrdzuje, že odpovedal pravdivo a úplne na všetky 
písomné otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávaného poistenia. Poistník je povinný poisťovateľovi bez 
zbytočného odkladu oznámiť všetky zmeny v skutočnostiach, na ktoré bol opýtaný pri dojednávaní poistenia a 
každé zvýšenie rizika, o ktorom poistený vie a ktoré nastalo po uzavretí poistnej zmluvy 

POISTENIE VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU 

VyšKa príjmov. ktoré sú predmetom dane z: príJmov, poprípade predpokladané príjmy v€ 
170 321 ,00 

2. Počet zamestnancov v pracovnom pomere 13 

3. je poisťovanou č i nrosfou prenájom aialebo správa nehnutel-iosti? 
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- nie 
4. S poisťovanou čínnosťou je spojené: 

• vstupovanie do bytov/objektov zákazníkov 
- práca mimo miesta podniku/prevádzky 

5. Sú prevádzkové objekty/zariadenia neudržiavané a/alebo nie sú v prevádzky schopnom stave? 
- níe 

6. Rizikové otázky: 
- C14. počet osôb činných pre poisteného je väčší ako rn 

7. Podklad prevýpoéet poistného: Príjmy(€)= 170 321 ,00 
8. Má poistený uzatvorené poistenie všeobecnej zodpovednošti aj u iného poisťovatel'.a? 

- nie 
9. Uveďte škodový priebeh zodpovednostných škód za poslednych 5 rokov: 

Početškôd: O 
Výška škód. O 00 € 

ČL iii. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Splatnosť po.ístného 

1.1. Poisťovateľ má právo pri zmene poistenia upraviť poistné podľa sadzieb platných k dátumu vykonania zmeny. 
Zmenou poistenia sa pre účely tejto zmluvy rozumie zmena v rozsahu poistenia, t j. najm,? zmena poistnej 
sumy, limitu plnenia, dopoistenta ďalšieho predmetu pripoistenia, ďalšieho poistného nebezpečenstva, zmena 
alebo dopoísteníe ďalšieho míesta poistenia alebo zmena spoluúčasti a iné. 

1.2. Dojednáva sa, že poistné bude platené bezhotovostne. 

Druh poistného: bežné 
Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú : od 29.1 2.2020 do: neurčito 
s poistným obdobím 12 po sebe nasledujúcich mesiacov (poistný rok) 
Celkové ročné poistné s daňou : 202,56 € 
Počet splátok : 4 

Dátum splatnosti poistného/splátok v poistnom období: 29.12., 29.03. , 29.06. , 29.09. 
Výška lehotného poistného s daňou : 50,64 € 
Bankové spojenie: číslo účtu IBAN:SK35 0200 0000 0000 4813 4112 
SIC/SWIFT kód: SUBASKBX, Číslo účtu BBAN: 0048134112/0200, Konštantný symbol: 3558 
Variabilný symbol 2407659823 (číslo PZ) 

2. Začiatok a doba trvania poistenia 

Toto poistenie sa v súlade s prísľušnými poistnými podmienkami uzaviera na dobu neurčitú s poistným obdobím 
12 mesiacov (poistný rok). Uzavreté poistenie je účinné od 00:00 hod. dňa 2-9.1 2.2020. 

3. Osobitné ustanovenia 

3.1. Pokiaľ sa dohodlo platenie jednorazového poistného v splátkach, v pripade nezaplatenia niektorej splátky je 
poistné v .zostatkovej výške splatné naraz. 

4. Vyhlásenie poistníka/poisteného 

4.1.Polstník podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že mu bolí pred uzavretím zmluvy poskytnuté informácie podfa § 
792a Občianskeho zákonníka. Poístnik svojim podpisom potvrdzuje, že pri uzatvorení poistnej zmluvy prevzal 
všeobecné poistné podmienky a doložky uvedené v tejto poistnej zmluve, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou 
poistnej zmluvy. Poistník ďalej svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s obsahom všeobecných 
poistných podmienok ako aj s obsahom doložiek a berie na vedomie, že prípadné ústne dojednania neuvedené 
písomne v tej to poistnej zmluve sú neplatné. Tiež potvrdzuje, že na všetky otázky poisťovateľa odpovedal up1ne 
a pravdivo a zaväzuje sa hlásiť poisťovateľovi zmeny v nahlásených skutočnostiach. Poistnik svojim podpisom 
potvrdzuje, že všetky skutočnosti uvedené v tejto poistnej zmluve sú pravdivé a správne a súhlasi s obsahom 
tejto poístnej zmluvy a všeobecnými poistnými podmienkami. 

4.2. Poístník svojím podpisom berie na vedomie, že poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých 
osôb v zmysle Zákona o poisťovníctve v platnom a účinnom znení. Všeobecné informácie o spracúvaní 
osobných údajov a právach dotknutej osoby sú uvedené v Informáciách o spracúvaní osobných údajov. ktoré 
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tvoria prílohu tejto poistnej zmluvy a s ktorými sa poistník zaväzuje oboznámit' aj poistených. Podrobné \_ 
informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovej stránke poisťovateľa w.ww.generalí.sk a na 
pobočkách Poisťovateľa. 

4.3. v súlade s § 10 zákona č. 297f2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane 
pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnenl niektorých zákonov v znení neskoršict1 predpisov týmto 
poistník vyhlasuje, že túto zmluvu uzaviera vo vlastnom men·e a finančné prostriedky , ktoré zaplatt ako sumu 
poistného sú v jeho vlastníctve. Ak toto vyhlásenie nie je pravdivé, poistník písomne oznámi poísťovateľoví 
identifikačné údaje osoby, v ktorej mene uzatvára tú,to zmluvu, resp. identifikačné údaje osoby, v ktorej 
vlastníctve sú finančné prostriedky zaplatené ako poistné, vrátane súhlasu tejto osoby vyjadreného Jej 
podpisom. Povinnosti uvedené v predošlej vete môže poístnik splniť formou čestného vyhlásenia na tlačive 
poisťovateľa. Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné krytie a •. nezodpovedá .za náhradu akejkoťvek škody 
alebo poskytnutie akéhokoľvek . benefitu, ak by poskytnutre takéhoto krytia alebo platby z takéhoto nároku na 
náhradu škody alebo z poskytnutia takéhoto benefitu vystavilo poisťovateľa akejkoľvek sankcii, zákazu. alebo 
reštrikcií (obmedzeniu) v zmysle rezolúcie OSN alebo obchodným čí ekonomickým sankciám podľa zákonov 
alebo smerníc Európskej únie, Slovenskej republíky , Veľkej Brítäniealebo USA 

4.4.Ak je osoba poistní-Ka odlišná od osoby poistBného, poistník vyhlasuje, že oboznámi} poisteného so 
všeobecnými poistnými ·podmienkami, zmluvnými dojednaniami. a doložkami;. ktorými sa riadL táto poístnä 
zmluvai Poistník podpisom poistnej zmluvy potvrdzuje; ; že mu boli pred uzavretím poistnej . zmluvy 
písomne poskytnuté informácie v zmysle§ 70 ods. 4 zákona č. 3.9/2015 Z.z. O poisťovníctve v platnom znení. 

4.5.Poistník podpisom poistnej zmluvy potvrdzuje, že mu finančný agent sprostredkujúci . poistenie poskytol 
informácie v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z. o fi nančnom sprostredkovaní a finančnom póradenstve 
v platnom znení. 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové učely: Súhlasím, aby Generali Poisťovňa, a. s., 
spracúvala moje osobné údaje v rozsahu titul , meno, priezvisko, kontaktná adresa, telefónne éísfo a e-mailová 
adresa a kontaktovala ma na účely ponúkania produktov a služieb poisťovateľa a poskytovania informacií o 
aktivitách poisťovateľa , a to počas trvania zmluvného vzťahu s poisťovateľom a po dobu 5 rokov od ukončenia 
platnosti všetkých mojich zmluvných vzťahov s poisťovateľom . 
Beriem na vedomie, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať zaslaním 
písomného odvolania na adresu sídla poisťovateľa alebo odvolania prostredníctvom webového sídta poisťovateľa. 
Podrobné informácie o mojich právach . ako dotknutej osoby a spracúvaní osobných údajov sú uvedené v 
Informáciach o spracúvaní osobných údajov, na webovom sídle poisťovateľa : www.generaH.sk a na pobočkách 
poisťovateľa. 
Zároveň súhlasím s tým. že mi marketingové informácie môž:u byť posk.ytované aj prostredníctvom automatických 
volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu alebo elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ 
v zmysle osob)tných právnych predpisov (napr. zákon o reklame. zákon o elektronických komuhikáclách). 
ÁNO • NIE~ 

5. Prílohy 

NeoddeHteľnou súčasťou poistnej zmluvy sú nasledujúce prílohy: 

í . Osvedčenie o poistení 
2. Informácie o spracúvaní osobných údajov 
3. Výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava 1. oddiel Sro, vložka 131973/8, zo dňa 02.1 2:2020 
4. Všeobecné poistné podmienky neživotného poistenia VPP NP 2020 (č. tlačiva: VPP _NP _2020) 

Poistná zmluva uzavretá v Trnave dňa: 28.12.2020 
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Finportai, a. s, 
Získateľské číslo 80030149-3 

Poradca: Martin Eliaš 

---·--·· ___ ,. __ .. .. -----·-···---····---···-- ......... . 
Meno/názo .. astupcu Generali Poisťovňa . a. s. 

~reného uzatvorením tej.to zmluvy 

Mgr. Tomáš Potúček 
vrchný. riaditeľ úseku poistenia 

majetku a zodpovednosti 

·- -- Za pois.t'oväteľa (meno, podpis) 

'<óď produ~xu ProFi 



úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál Okres: Bratislava II 

Obec: BA-m.č. RUŽINOV 
Katastrálne územie: Nivy 

Dátum vyhotovenia 22.03.2021 
čas vyhotovenia: 09:34:57 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 711 
CASf A: MAJETKOVA PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo 
10561/ 2 
10561/ 4 
10561/ 5 

Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ. p. 
2465 zastavaná plocha a nádvorie 18 

Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

1 
1008 zastavaná plocha a nádvorie 16 1 

98 zastavaná plocha a nádvorie 25 1 

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 10561/ 5 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 4053. 
10561/ 17 18 zastavaná plocha a nádvorie 99 1 
10561/ 18 18 zastavaná plocha a nádvorie 99 1 
10561/ 19 18 zastavaná plocha a nádvorie 99 1 
10561/ 20 18 zastavaná plocha a nádvorie 99 1 
10561/ 25 35 zastavaná plocha a nádvorie 16 1 

Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

99 - Pozemok využívaný podľa druhu pozemku 
18 - Pozemok, na ktorom je dvor 
25 - Pozemok, na ktorom je postavená ostatná inžinierska stavba a jej súčasti 
16 - Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom 

Umiestnenie pozemku: 

1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 
Právny vzťah: 

5 - Vlastník pozemku nie je vlastníkom stavby postavenej na tomto pozemku 

5 

Stavby 
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby 

551 10561/ 4 20 STAVBA 

Druh ch.n. Umiest. stavby 

1 
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 436812021 

Legenda: 
Druh stavby: 

20 - Iná budova 
Kód umiestnenia stavby: 

1 - Stavba postavená na zemskom povrchu 

CASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel 
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 Slovenská republika 1 / 1 
Identifikátor : 

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

ZAKLADATELSKA LISTINA V-3235/93 -PVZ-33I94 
KUPA V-9017I99 ZO DNA 19.11.1999,pvz 2286/99 

Účastník právneho vzťahu : Správca 

2 štatistický úrad SR, Lamačská cesta 3/C, Bratislava, PSČ 840 05, SR 
IČO: 

K vlastníkovi č. 1 je pod poradovým č. 2 správa k nehnuteľnostiam 
Zmena sídla úradu, R-441I2021 

Informatívny výpis 1/2 

1 / 1 

Údaje platné k: 19.03.202118:00 



CASf C: fARCHY 
Por.č.: 

Vecné bremeno v zmysle § 66 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, 
v platnom znení, v prospech spoločnosti VNET a.s. (IČO 35845007), spočívajúce v práve zriaďovať a 
prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na pozemkoch registra C KN parc.č. 2373/1, 2373/4, Z-
27467/2016, Z-11795/19. 
Vecné bremeno povinnosť vlastníka pozemkov registra C parc.č. 2373/1 - strpieť právo spoločnosti Slovak 
Telecom, a.s. (IČO: 35 763 469) ako oprávneného z vecného bremena zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a 
stavať ich vedenia na dotknutej nehnuteľnosti v zmysle § 66 ods.1 písm.a) zákona č.351/2011 Z.z.; Z-3080/2019 

1 Vecné bremeno- na pozemok registra C KN parcelné číslo 2373/1 
a) spočívajúce v povinnosti vlastníka zaťaženého pozemku strpieť na časti pozemku právo uloženia, 
údržby, opráv, úprav, rekonštrukcií, modernizácií a odstránenia inžinierskych sietí - horúcovod na 
pozemku registra C KN parc.č.2373/1, v rozsahu stanovenom v geometrickom pláne č.36/2020, úradne 
overenom pod č.G1-770/2020 (čast' zaťaženého pozemku, na ktorú sa zriaďuje uvedené trvalé vecné 
bremeno je zakreslená v geometrickom pláne ako diel 1 o výmere 100 m2) a umožniť výkon práva 
zodpovedajúceho vecnému bremenu k horúcovodu aj osobám, ktoré z vôle oprávneného a s jeho súhlasom 
využívajú vyplývajúce právo, 
b) spočívajúce v povinnosti vlastníka zaťaženého pozemku strpieť na časti pozemku právo uloženia, 
údržby, opráv, úprav, rekonštrukcií, modernizácií a odstránenia inžinierskych sietí - vodovod na pozemku 
registra C KN parc.č.2373/1, v rozsahu stanovenom v geometrickom pláne č.37/2020, úradne overenom 
pod č.G1-771/2020 (čast' zaťaženého pozemku, na ktorú sa zriaďuje uvedené trvalé vecné bremeno je 
zakreslená v geometrickom pláne ako diel 1 o výmere 141 m2) a umožniť výkon práva zodpovedajúceho 
vecnému bremenu k vodovodu aj osobám, ktoré z vôle oprávneného a s jeho súhlasom využívajú 
vyplývajúce právo, 
v prospech: 
každodobého vlastníka nehnuteľností: 
- Pozemok registra C KN parcelné číslo 2373/2, 
- Pozemok registra C KN parcelné číslo 2373/9 
- Pozemok registra C KN parc.č. 2373/26, 
- Stavba administratívna budova so súpisným číslom 3151 na parc.č. 2373/9, 
podľa V-1495/2021 zo dňa 

Iné údaje: 

1 Zápis GP č. 240-221-539-92 - Vz 369/95 
2 K vlastníkovi č. 1 je správa ku všetkým nehnuteľnostiam tohto listu vlastníctva 
2 Zmena sídla úradu, R-441/2021 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

Informatívny výpis 2/2 Údaje platné k: 19.03.2021 18:00 



úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Okres: Bratislava IV 
Obec: BA-m.č. DÚBRAVKA 
Katastrálne územie: Dúbravka 

Vytvorené cez katastrálny portál 

Dátum vyhotovenia 22.03.2021 
Cas vyhotovenia: 09:36:19 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 1150 
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo 

2373/ 1 

Výmeravm2 
5787 
2140 
1903 

Druh pozemku 
ostatná plocha 

Spôsob využ. p. 

37 
37 

Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

1 
2373/ 4 ostatná plocha 1 
2373/ 11 zastavaná plocha a. nádvorie 25 1 

Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

37 - Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré 
neposkytujú trvalý úžitok 
25 - Pozemok, na ktorom je postavená ostatná inžinierska stavba a jej súčasti 

Umiestnenie pozemku: 
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

Stavby 
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby 

3130 2373/ 11 
Legenda: 
Druh stavby: 

20 - Iná budova 
Kód umiestnenia stavby: 

20 prev.-labor. budova 

1 - Stavba postavená na zemskom povrchu 

ČASŤ 8: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

Druh ch.n. Um/est. stavby 

1 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel 
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

Účastník právneho vzťahu : Vlastník 

1 Slovenská republika 
Identifikátor : 

Žiadosť o zápis 1016/EPÚ/79 - Vz 232/79 
Nz. EPN/71 - Vz 236/92 

1 / 1 

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia Žiadosť o zápis stavby č. 97/96 zo dňa 21.2.1996 a GP č. 240-221-589-94 - Vz 3214/98 

Účastník právneho vzťahu : Správca 

2 Šta!istický úrad Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3/C, Bratislava, 
PSC 840 05, SR 

ldentiflkátor : 

K vlastníkovi č. 1 je správa ku všetkým nehnuteľnostiam tohto listu vlastníctva 
Zmena sídla úradu, R-441/2021 

Informatívny výpis 1/2 

/ 

Údaje platné k: 19.03.2021 18:00 



ČASŤ C: ŤARCHY 
Por.č.: 

Vecné bremeno v prospech oprávneného z vecného bremena spoločnosti Orange Slovensko, a.s., IČO: 
35697270, a to v rozsahu ustanovenia§ 66 ods.1 písm. a) a ods.2 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických 
komunikáciách, t.j. oprávnenie zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej 
nehnuteľnosti a to na pozemku reg.'C' parc.č.10561/2 a na stavbe so s.č. 551 na pozemku reg. 'C' 
parc.č.10561/4 v celom rozsahu, podľa Z-13761/2019 ' 

1 Vecné bremeno v zmysle§ 10 a§ 36 zákona č. 656/2004 Z.z. zákona o energetike v platnom znení spočívajúce v 
práve vstupu na pozemok parc.č. 10561/2,v rozsahu nevyhnutnom na výkon povolenej činnosti,v súlade s GP č. 
129/2012,z dôvodu obmedzenia vlastníckeho práva k pozemku vybudovaním elektroenergetického zariadenia 
distribučnej sústavy,v prospech vlastníka tohto elektroenergetického zariadenia ZSE Distribúcia,a.s.,Čulenova 
6,Bratislava,Z-4521/12 

Iné údaje: 

1 Zápis GP č. 90/2008 
1 Rozhodnutie o zrušení súpisného čísla Č.j.:SÚ/CS 22593/2014/2/UHA zo dňa 12.09.2014, Z-19226/14,pvz 4608/14 
2 K vlastníkovi č. 1 je pod poradovým č. 2 správa k nehnuteľnostiam 
2 Zmena sídla úradu, R-441/2021 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

Informatívny výpis 2/2 Údaje platné k: 19.03.2021 18:00 


