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Zmluva  č. 002/2021 
Výkon služby informátora a poskytovanie výjazdov bezpečnostnej služby 

 uzatvorená v zmysle Zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti)

a  v zmysle §269 ods. 2 zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 
medzi zmluvnými stranami 

Článok 1. 
Zmluvné strany 

1. Objednávateľ:  Verejnoprospešné služby Ružinov, príspevková 

Sídlo:
Adresa:
Štatutárny zástupca:

 organizácia 
Mierová 21 , 827 05 Bratislava 
  Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava 
Jozef Orsovics – riaditeľ  

IČO: 53375891 
DIČ:  2121349933 

(ďalej len objednávateľ)

a 

2. Poskytovateľ:
Sídlo:
Číslo licencie:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
IČO:

GUARD EYE s. r. o. 
Bosákova 7, 851 04 Bratislava 
PS 000 985 
Jozef Drgoňa, konateľ spoločnosti
 

48 074 608 
DIČ: 2120009133 
IČ DPH:  SK2120009133 
Zapísaný v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 102799/B

(ďalej len „poskytovateľ“)

Článok 2. 
Úvodné ustanovenia 

1. Zmluvné strany uzatvárajú  túto zmluvu v súlade s §117, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre
poskytovanie bezpečnostnej služby na základe tejto zmluvy, ktorú uzatvára dodávateľ
s odberateľom platia príslušné ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb
v oblasti súkromnej bezpečnosti v platnom znení  (ďalej len „zákon“), podmienky dohodnuté
v príslušnej zmluve o poskytovaní bezpečnostných služieb (ďalej len „zmluva“) a ostatné
príslušné platné právne predpisy SR (ďalej len „právne predpisy“).
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Článok 3. 
Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať objednávateľovi službu 
informátora a pohotovostnú službu výjazdu  v areáli: Prevádzka Verejno-prospešné služby 
Ružinov, Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava,  
Záväzok objednávateľa v zmysle tejto zmluvy je zaplatiť poskytovateľovi za poskytnuté služby 
dohodnutú odmenu. 

1. Služba informátora bude poskytovaná nasledovne: 24 hodinová, nepretržitá služba
informátora v rozsahu:

a) Riadenie a usmerňovaniu pohybu osôb a vozidiel v areáli objednávateľa.
b) Zabezpečenie evidencie pohybu osôb vstupujúcich do areálu objednávateľa ako aj

zamestnancov objednávateľa, pričom o tomto komunikuje vždy s príslušným
zamestnancom objednávateľa a to podľa pokynu objednávateľa.

c) Zaznamenávanie ŠPZ vozidiel podľa pokynov objednávateľa.
d) Hlásenie porúch elektronického systému podľa pokynov objednávateľa
e) Kontrola uzamknutia kancelárií, kontrola sociálnych zariadení, kontrola pozhasínania

svetiel , kontrola okien a ich bezpečného uzatvorenia po odchode všetkých
zamestnancov objednávateľa a upratovacej služby.

f) Zabezpečenie výbehu a starostlivosť o psov objednávateľa umiestnených v areáli
objednávateľa a to podľa pokynov objednávateľa.

g) Kontrola požiarneho systému v areáli objednávateľa podľa pokynov objednávateľa.
h) Nahlasovanie porúch elektronického systému príslušnému zamestnancovi

objednávateľa a to podľa pokynov objednávateľa.

2. Pohotovostná služba v rozsahu:
a) poskytnutie výjazdov súkromnej bezpečnostnej služby na základe požiadavky

informátorov, resp. oprávnených zamestnancov Objednávateľa.
b) Zabezpečenie služby výjazdu kontaktnej osoby poskytovateľa za účelom komunikácie

s Policajným zborom SR, ktorý má verejný obstarávateľ napojený na dispečing
Policajného zboru SR.

Článok 4. 
Trvanie zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu 24 mesiacov odo dňa jej účinnosti, alebo do vyčerpania
finančného limitu 160 000,- eur bez DPH (slovom jednostošesťdesiattisíc eur bez DPH), podľa
toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. O dosiahnutí limitu pre zákazku je objednávateľ povinný včas
informovať poskytovateľa - minimálne 2 mesiace pred plánovaným skončením trvania tejto
zmluvy. Zmluva nadobúda účinnosť dňa 01.12.2021.

2. Poskytovateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s
úhradou poskytovateľovej odmeny o viac ako 30 dní.

3. Zmluvu je možné ukončiť aj dohodou zmluvných strán alebo jednostrannou výpoveďou, pričom
výpovedná doba začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
výpoveď doručená druhej zmluvnej strane a výpovedná doba je dva mesiace.
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