
ZMLUVA č. KRPZ-PO-VO2-60-017/2021-PR 

o poskytnutí služby 
 uzatvorená  podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.  

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „zmluva“) 

 

Článok I  

Zmluvné strany 

  

 

1. Objednávateľ: 
 

 

 

Zastúpený:  

Číslo účtu: 

 
 

 
Východroadliga, amatérska cyklistická liga  

9. mája 745/16, 083 01 Sabinov  

IČO 42422311 

Reg. č. VVS/1-900/90-46611  

Mgr. Stanislav Klimeš 

IBAN SK14 5200 0000 0000 1648 0977 
 

    

(ďalej len „objednávateľ“) 
 

 

2. Poskytovateľ: 
Sídlo:                                                                                     

   Právna forma:   

   Zriadená: 

 

        Zastúpený: 

 

 

 

 

 

 

 

IČO:                                               

DIČ:  

IČ DPH: 

Bankové spojenie: 

   Číslo účtu:  

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

Štátna rozpočtová organizácia 

Zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády 

a organizácii ústrednej štátnej správy 

plk. Mgr. Peter Benko, riaditeľ 

Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove  

na základe plnomocenstva zo dňa 01.04.2020  

č. s.:KM-OPS-2020/002357-066 v zastúpení 

plk. Mgr. Štefan Leščák, zástupca riaditeľa 

Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove 

na základe plnomocenstva zo dňa 14.04.2021 

č. s.: KRPZ-PO-3-017/2021  

00151866 

2020571520 

SK2020571520 

Štátna pokladnica  

IBAN SK 05 8180 0000 0070 00179882 
 

    

(ďalej len „poskytovateľ“) 

(spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“) 

 

Článok II 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy o poskytnutí služby č. KRPZ-PO-VO2-60-017/2021-PR (ďalej len 

„zmluva“),  je zabezpečenie dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky v čase od 

09:45 hod. do 13:45 hod. počas športového podujatia: „X. ročník pretekov v cestnej cyklistike 

O pohár primátora mesta Sabinov“ (ďalej len „cyklistické preteky“), ktoré sa bude konať dňa 

13.06.2021. 
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2.   Cyklistické preteky povedú po trase: Mestský úrad Sabinov (št. cesta I/68), Ražňany (III/3177), 

Ostrovany (III/3179), Medzany (III/3179), Veľký Šariš (III/3179-III/3430 križovatka), Malý 

Šariš (III/3430), Svinia (št. cesta I/18), Chminianska Nová Ves (št. cesta I/18), Bertotovce (št. 

cesta I/18), Hermanovce (III/3177), Jarovnice (III/3177), Uzovské Pekľany (III/3180),  Renčišov 

(III/3180) a Horská chata Buče (miestne a účelové cesty). V rámci podujatia bude vykonaná 

čiastočná uzávierka cesty I/68 v meste Sabinov v trvaní 30 minút pred štartom. Na uvedený čas 

hliadka PZ zabezpečí odklon dopravy na miestnu komunikáciu Ul. 17.novembra. 

 

Článok III 

Povinnosti zmluvných strán 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že v čase podľa požiadavky objednávateľa a v dobe platnosti tejto 

zmluvy Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove (ďalej len „OR PZ v Prešove“) zabezpečí 

nasledovné služobné motorové vozidlá: VW Golf, PO-163AG, Seat Leon Cupra, PO-691CR, Seat 

Leon, PO-624DR a služobný motocykel zn. Honda PO-924AF, ako aj 7 príslušníkov Policajného 

zboru v služobnej rovnošate. 

2. V prípade nepredvídaných udalosti je poskytovateľ oprávnený  nasadiť aj iné, ako hore označené 

služobné cestné vozidlá, resp. služobný motocykel. Poskytovateľ  si vyhradzuje právo neposkytnúť 

službu v čase, keby mu v tom bránil dôležitý záujem výkonu služby. 

3. Objednávateľ zabezpečí, že cyklistické preteky sa uskutočnia za  podmienok uvedených 

v rozhodnutí odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu Prešov č.s.: OU-

PO-OCDPK-2021/020010-03 zo dňa 31.05.2021.  

4.  Objednávateľ  sa   zaväzuje  uhradiť   poskytovateľovi  za  poskytnuté  služby   sumu,  ktorej  výška     

     bude stanovená na základe počtu policajtov a automobilovej techniky, ako aj doby ich poskytnutia,  

     na základe faktúry vystavenej poskytovateľom. 

 

Článok IV 

    Cena za poskytnuté služby 

 

1.  Objednávateľ uhradí na bankový účet Ministerstva vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, 

uvedený v článku I tejto zmluvy nasledovné plnenia  za poskytnuté služby: 

a) skutočné   vynaložené  mzdové  náklady   na  zúčastnených policajtov  po  dobu  počnúc   

odchodom  z príslušného útvaru PZ  až po ich návrat  na OR PZ v Prešove, 

b) za automobilovú techniku, t. j. použitie služobných cestných vozidiel a služobného motocykla 

z útvaru ich dislokácie  až po návrat na  OR PZ v Prešove takto: 

1. VW Golf, PO-163AG - 0,26 Eur na 1 km jazdy (v prípade použitia zariadenia na vydávanie 

typického zvukového znamenia doplneného zvláštnym výstražným modrým svetlom, alebo 

červeným svetlom, prípadne ich kombináciou (ďalej len „VRZ“) náklady na 1 Mh  predstavujú 

sumu 0,46 Eur),  

2. Seat Leon Cupra, PO-691CR - 0,35 Eur na 1 km jazdy (v prípade použitia zariadenia VRZ 

náklady na 1 Mh  predstavujú sumu 1,17 Eur),  

3. Seat Leon, PO-624DR – 0,39 Eur na 1 km jazdy (v prípade použitia zariadenia VRZ náklady 

na 1 Mh  predstavujú sumu 1,04 Eur), 

4. motocykel z. Honda, PO-924AF - 0,67 Eur na 1 km jazdy (v prípade použitia zariadenia 

VZR náklady na 1 Mh  predstavujú sumu  0,39 Eur). 

2. Úhrada za poskytnuté služby bola stanovená „vyčíslením nákladov za poskytnutie               

 služobných cestných motorových vozidiel“ za účelom vyúčtovania úhrady objednávateľovi.  Úhrada 

 sa   požaduje  v    uvedenej    výške   i   za   čas   a   ubehnuté    kilometre   od   odchodu   z   OR PZ  

     v  Prešove  až po návrat na OR PZ v Prešove.   

3.  Úhrada sa účtuje i pri nevykonaní predmetu zmluvy, a to podľa skutočne najazdených kilometrov, 

nákladov za Mh a odpracovaného času zúčastnených policajtov, ak sa služobné cestné vozidlo 



3 

 

dostaví na miesto začatia požadovaného plnenia v prípade nekonania sa športového podujatia 

a objednávateľ túto skutočnosť neoznámil poskytovateľovi. 

4. Skutočné náklady za poskytnuté služby budú vyčíslené na základe vystavenej faktúry, ktorú 

objednávateľ uhradí v lehote do 15 dní odo dňa jej doručenia na účet  Ministerstva vnútra SR, 

Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava, ktorý je uvedený v článku I zmluvy. 

5.  V prípade, že objednávateľ neuhradí faktúru do 15 dní odo dňa jej doručenia, je  povinný  uhradiť  

Ministerstvu vnútra SR, Pribinova č. 2, 812 72  Bratislava, úrok z omeškania v súlade 

s ustanovením § 369 ods.1 a ods. 2 Obchodného zákonníka platným v čase uzavretia zmluvy za 

každý, aj začatý deň omeškania. 

 

Článok V 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

1. Pre zodpovednosť za škodu, ktorá vznikne pri výkone činnosti uvedených v tejto zmluve niektorej 

zo zmluvných strán, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. Prípadne vzniknuté škody 

spôsobené tretími osobami budú riešené podľa platných všeobecne záväzných predpisov. 

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že všetky zmluvy sa musia povinne zverejňovať podľa 

ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení  niektorých  zákonov  v znení neskorších predpisov  a súhlasia,  že zmluva vrátane 

všetkých jej súčastí a príloh bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“).  

3. Obsah tejto zmluvy možno meniť len so súhlasom oboch zmluvných strán písomnou formou. 

4. Akékoľvek relevantné skutočnosti, ktoré nastali počas plnenia tejto zmluvy sú zmluvné strany 

povinné oznámiť si navzájom vhodným spôsobom ihneď po ich zistení.   

5. Odstúpiť od zmluvy v čase kratšom ako 24 hodín pred plnením, možno iba v odôvodnených 

prípadoch, a to  z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené 

písomne. 

6. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržať podmienky dohodnuté v tejto zmluve. 

7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom, ktorý 

nasleduje po dni  jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Je vyhotovená v piatich výtlačkoch, 

z ktorých poskytovateľ obdrží tri a objednávateľ dva výtlačky.  

8. Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, v plnom 

rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali slobodne a vážne a že 

zmluva nebola nimi  podpísaná v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

9. Platnosť zmluvy končí dňom 13.06.2021. 
         
                
     
V Prešove ................                            V  Prešove ....................  
 

 Za objednávateľa:                                                   Za poskytovateľa:           

 

                                   

                                                                        

____________________________                    ______________________________________ 

          Mgr. Stanislav Klimeš                         plk. Mgr. Peter Benko  

           predseda               riaditeľ Krajského riaditeľstva           

       Policajného zboru v Prešove                                                                                 

v zastúpení  

         plk. Mgr. Štefan Leščák 
                                                                          zástupca riaditeľa  

Krajského riaditeľstva Policajného zboru   


