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Z M L U V A 
o poskytnutí služby KRPZ-TN-VO2-513-001/2021 

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:   Film location managers s. r. o. 

   Sídlo:    Bratislava, Prážská 27, 811 04   

   Právna forma:   Spoločnosť s ručením obmedzeným 

   Zapísaná:    V Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 

                                                           Oddiel: Sro. Vložka číslo: 110400/B 

   Štatutárny zástupca:                        Richard Konta -  konateľ    

   IČO:                                           502 62 050  

   IČ DPH:                                     SK21 202 654 77  

   Bankové spojenie:                       TATRA BANKA   

   Číslo účtu:                                  SK98 1100 0000 0029 4302 0954 

   Kontakt:     0909 587 336 

   (ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

2.Poskytovateľ:                             Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

   Sídlo:                                          Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

   Právna forma:                              Štátna rozpočtová organizácia 

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

                                                      a organizácii ústrednej štátnej správy 

   Zastúpený:                                  plk. Mgr. Slavomír Kučera, riaditeľ 

                                                      Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne 

                                                      na základe plnomocenstva zo dňa 01. 04. 2020 

                                                      č. p.: KM-OPS-2020/002357-065 

   IČO:                                            00151866  

   DIČ:                                            2020571520 

   DIČ DPH:                                    SK2020571520 

   Bankové spojenie:                        Štátna pokladnica 

   Číslo účtu:                                   SK05 8180 0000 0070 0017 9882 

   (ďalej len „poskytovateľ“) 

 

(spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“) 

 

Článok II 

Predmet zmluvy 

 

     Predmetom tejto zmluvy je spolupráca pri zabezpečení bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 

pri nakrúcaní filmových scén s horiacimi vozidlami na pozemných komunikáciách: cesta č. 1223 

a cesta č. 1224 na trase Haluzice – Bošáca v termíne  30. 10. 2021 v čase od 11:00 hod do 16:00 

hod. 
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Článok III 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Poskytovateľ  sa  zaväzuje,  že  v termíne a čase  určenom touto zmluvou a v dobe platnosti tejto 

zmluvy zabezpečí potrebný počet príslušníkov Policajného zboru služobne zaradených na 

útvaroch v pôsobnosti Krajského riaditeľstva  Policajného  zboru v Trenčíne (ďalej len 

„policajt“) v služobnej rovnošate a potrebný počet služobných cestných vozidiel   na 

zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej  premávky  pri plnení predmetu tejto zmluvy. 

 

2. Objednávateľ  je  povinný  svoje  požiadavky, prípadne zmeny a úpravy na  realizáciu   

konkrétneho plnenia predmetu tejto zmluvy predložiť priamemu  poskytovateľovi,  ktorým je 

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Novom Meste 

nad Váhom,   písomne, elektronicky na adresu: juraj.vrabel@minv.sk alebo telefonicky na číslo: 

0961 24 3500 v  lehote najneskôr päť pracovných dní pred realizáciou plnenia predmetu tejto 

zmluvy. 

 

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

je  stanovená   podľa podmienok uvedených  v článku  IV tejto zmluvy  a to na základe faktúry  

vystavenej poskytovateľom.  Splatnosť faktúry bola  zmluvnými   stranami   dohodnutá  do  30 

dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 
 

4. Poskytovateľ  má   právo   neposkytnúť  službu  objednávateľovi  podľa článku II tejto  zmluvy 

v prípade že:  
 

- mu v tom bráni dôležitejší záujem výkonu služby,  

- by poskytnutím služby objednávateľovi bola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej 

premávky, alebo by boli porušené iné všeobecne záväzné právne predpisy 

- objednávateľ nesplnil povinnosti upravené v čl. III ods. 2, ods. 3 tejto zmluvy  

- nastanú iné okolnosti, ktoré by v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy mohli spôsobiť 

škody na živote, zdraví a majetku fyzických osôb alebo právnických osôb.  

 

5. Poskytovateľ má právo rozhodnúť o neposkytnutí služby objednávateľovi  podľa článku II tejto  

zmluvy v prípade, že nastanú podmienky upravené v čl. III ods. 4 tejto zmluvy aj priamo v čase 

a na mieste realizácie predmetu tejto zmluvy a to aj bezprostredne pred začatím plnenia predmetu 

tejto zmluvy ako aj v priebehu plnenia predmetu tejto zmluvy.  

 

6. Náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi v súvislosti s uplatnením práva poskytovateľa 

upraveného v čl. III bod. 4, bod. 5 tejto zmluvy hradí v plnom rozsahu objednávateľ.  

 

 

Článok IV 

Cena za poskytnuté služby a osobitné ustanovenia o cene  

 

Cena za poskytnutú službu sa určuje osobitne za každú realizáciu predmetu tejto zmluvy podľa počtu, 

druhu, charakteru a rozsahu použitých síl a prostriedkov poskytovateľa podľa nasledovných kritérií: 

 

- za každú 1 hodinu (aj začatú) poskytnutia služby jedného policajta sa cena určuje osobitne 

na každého jednotlivého policajta podľa jeho služobného zaradenia a platovej triedy, vrátane 

príplatku za nadčas. Cena služby sa určuje až po ukončení realizácie predmetu zmluvy, na 

základe podkladov spracovaných poskytovateľom.  
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- za použitie dvojstopového služobného cestného vozidla sa určuje cena 0,183 €/km od 

odchodu z príslušného útvaru  Policajného zboru až po návrat na útvar.  

 

- za použitie jednostopového služobného cestného vozidla sa určuje cena 0,05 €/km od 

odchodu z príslušného útvaru  Policajného zboru až po návrat na útvar.  

 

- za použitie služobných cestných vozidiel sa ďalej určuje cena spotreby pohonných hmôt 

osobitne podľa druhu a typu služobného cestného vozidla a podľa údajov technického 

preukazu. Cena za použite služobných cestných vozidiel vrátane ceny spotreby pohonných 

hmôt sa určuje až po ukončení realizácie predmetu zmluvy, na základe podkladov 

spracovaných poskytovateľom.  

 

- Ceny sú uvedené bez DPH. 

 

Kritéria určenia ceny platia rovnako aj pre určenie sumy za náhradu márneho uplynutia fondu 

služobného času policajtov a márneho využitia služobných cestných vozidiel v prípade neposkytnutia 

služby. 

 

      V prípade neoznámenia zmien v lehote 24 hodín pred zahájením plnenia predmetu tejto 

zmluvy, je čakacia doba maximálne 1 hodina, pričom poskytovateľ je oprávnený po uplynutí tejto 

doby službu nevykonať, pričom za takto nevykonané služby bude účtovať objednávateľovi sumu 

určenú kritériami určenia ceny za poskytnutú službu.  

 

 V prípade, že poskytovateľ uplatnil právo upravené v čl. III bod. 4, bod. 5 tejto zmluvy 

z dôvodov, ktoré zapríčinil objednávateľ porušením povinností upravených touto zmluvou, alebo 

porušením iných povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré budú 

mať za následok neposkytnutie služby, alebo prerušenie služby, je poskytovateľ oprávnený účtovať 

objednávateľovi sumu určenú kritériami určenia ceny za poskytnutú službu.  

 

                                                             

Článok V 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

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

niektorej zo zmluvných strán, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. Škody 

spôsobené tretími osobami budú riešené podľa platných všeobecne záväzných predpisov. 

 

2. Za vecné plnenie podmienok tejto zmluvy zodpovedá za poskytovateľa riaditeľ okresného 

dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva PZ v Novom Meste nad Váhom– 0961 24 3500.  

 

3. Za vecné plnenie podmienok tejto zmluvy zodpovedá za objednávateľa konateľ.  

 

4. 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 platnom znení, a súhlasia, že zmluva vrátane 

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

Register je verejný  zoznam  povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad   vlády Slovenskej 

republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy v registri sa nepovažuje za porušenie ani 

ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené  v zmluvách ako dôverné v zmysle § 
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271 ods. 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú   za   dôverné   informácie.   Zmluva   je   účinná  

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v registri ak v zmluve nie je dohodnutý neskorší termín. 

 

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

 

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

povinné oznámiť si navzájom ihneď po ich zistení vhodným spôsobom. 

 

7. Táto  zmluva  je  vyhotovená  v štyroch výtlačkoch, pričom objednávateľ prevezme jeden 

výtlačok a poskytovateľ tri výtlačky. 

 

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

 

9. Táto zmluva nadobúda platnosť po jej podpísaní oboma stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Platnosť tejto zmluvy končí splnením 

všetkých záväzkov dohodnutých v zmluve. 

 

10. 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 že táto      

zmluva nebola podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

 

 

V Trenčíne..............................                                                      V Trenčíne.............................. 

 

Za objednávateľa:                                                                          Za poskytovateľa:  

 

 

...........................................                                                      ...............................................................        

       Richard Konta            plk. Mgr. Slavomír Kučera  

 konateľ          riaditeľ     

                                                                                            Krajského riaditeľstva Policajného zboru 

                                                                                                            v Trenčíne  
 

 

 

 

 

 


