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ZMLUVA NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB INFORMÁTORA č. 75/102/2020 

 

 

uzavretá podľa § 269 a nasl. zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zmluva“) 

 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

 

Objednávateľ:   
                           Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

                            Špitálska 8, 812 67 Bratislava 

                            Štatutárny orgán: Ing. Marián Valentovič, MBA generálny riaditeľ      

                            IČO: 30794536     DIČ: 2021777780 

                            Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

                            IBAN: SK78 8180 0000 0070 0013 6567 

 

Fakturačná a korešpondenčná adresa: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky 

Sídlo: Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky 

IČO: 30794536      

DIČ: 2021777780 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN:  SK42 8180 0000 0070 0052 9192   

 

V zmysle § 5 ods. 2 zákona 453/2003 Z. z. o orgánoch  štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny 

a služieb zamestnanosti v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 1.1.2015 je Úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny Malacky preddavková organizácia zapojená na rozpočet Ústredia práce, 

sociálnych vecí a rodiny, ktoré je od 1.1.2015 správcom predmetného majetku štátu.  

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

Poskytovateľ:    SPB Security s.r.o. 

Sídlo:                  Kremnická 26, 851 01 Bratislava 

V zastúpení:        Mgr. Slavomír Bubanec - konateľ 

Zapísaný:            Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 57167/B 

IČO:                    44626975      

DIČ:                    2022804553 

IČ DPH:              SK2022804553 

Bankové spojenie: Tatra banka a.s. 

Číslo účtu:           SK63110000000026277279     

                              

                            

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

(objednávateľ a poskytovateľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o 

VO“). 
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Článok II. 

Predmet zmluvy 
 

Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť pre objednávateľa služby súvisiace 

s prevádzkou administratívnej budovy Úradu práce, sociálnych vecí  a  rodiny  Malacky na Záhoráckej 

ulici 2942/60A (ďalej len „objekt objednávateľa“)  – služby informátora ako aj ďalšie služby (ďalej 

len „služby informátora“). Na strane druhej sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi za 

riadne a včas poskytnuté služby informátora zmluvne dohodnutú cenu podľa tejto zmluvy.  

 

 

 

Článok III. 

Rozsah a spôsob poskytovania služieb informátora 

 

1. Poskytovanie služieb informátora bude zabezpečené pre objekt objednávateľa jednou osobou 

poskytovateľa v pracovných dňoch nasledovným spôsobom: 

 

1.1  odomykanie a odkódovanie budovy v ranných hodinách, 

1.2 usmerňovanie  klientov  pri  vstupe  do  budovy, poskytovanie informácií o umiestnení úradov      

sídliacich v budove (poschodie, číslo kancelárie...),  

1.3 poskytovanie základných informácií klientom  o  úradných veciach podľa písomných  pokynov   

úradov  sídliacich v budove, 

1.4 obsluha telefónnej ústredne ALCATEL 4400 a LINKSYS, prepájanie miestnych  

a medzimestských hovorov, zaznamenávanie odkazov, 

1.5 kontrola a nahlásenie havarijného stavu, prípadne poruchy technických zariadení  (výťah) a iných  

mimoriadnych udalostí na určené telefónne čísla, 

1.6 evidencia nahlasovaných porúch v budove,  

1.7 obsluha a vizuálna kontrola  (okná, osvetlenie) a následné nahlásenie mimoriadnych stavov 

a  udalostí na určené telefónne čísla,  

1.8 vizuálna  kontrola  a  priebežné  sledovanie  zariadenia  elektronického zabezpečovacieho 

systému (ďalej len „EZS“),  umiestneného v priestoroch informátora a následné nahlásenie 

mimoriadnych stavov a  udalostí na určené telefónne čísla, 

1.9 sledovanie online prenosu z bezpečnostných kamier. 

 

2. Časový harmonogram poskytovania služieb:                 Počet hodín poskytovania služieb:     

 

 

       pondelok    6:00 – 12:00      12:30 – 15:00                                           8,5           

       utorok         6:00 – 12:00      12:30 – 15:00                                           8,5 

       streda          6:00 – 12:00      12:30 – 17:00                                         10,5 

       štvrtok         6:00 – 12:00      12:30 – 15:00                                          8,5 

       piatok          6:00 – 12:00      12:30 – 14:00                                          7,5  

                                                                                               ------------------------------------         

                                                                                                spolu:    43,5 hodín týždenne  

 

 

3. Počet hodín poskytovania služieb informátora za celé obdobie plnenia od 1.6.2020 –  31.5.2021: 

2 195,0 hodín.  

  

4. Poskytovateľ 7 kalendárnych dní pred začiatkom zahájenia lehoty plnenia predmetu zmluvy 

predloží v listinnej forme objednávateľovi zoznam osôb, ktoré budú vykonávať služby 

informátora, všetky osvedčenia o zaškolení na obsluhu EZS každej osoby, ktorá bude 

zabezpečovať výkon služby informátora. 
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5. Poskytovateľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi každú zmenu osoby, ktorá bude 

vykonávať služby informátora a ktorá nebola uvedená v predloženom zozname podľa tohto článku 

zmluvy najneskôr dva pracovné dni pred takouto zmenou. Spolu s oznámením o zmene osoby je 

poskytovateľ povinný predložiť všetky osvedčenia o zaškolení tejto osoby v zmysle tohto článku 

zmluvy. 

 

6. Poskytovateľ je povinný nahradiť zamestnanca – osobu vykonávajúcu službu informátora, ak voči 

nej bude mať objednávateľ výhrady v zmysle neprimeraného správania v službe na základe 

zaužívaných etických a morálnych noriem. Poskytovateľ zabezpečí, aby osoby poskytujúce služby 

informátora mali na viditeľnom mieste v prednej hornej časti tela menovku s názvom 

poskytovateľa a menom zamestnanca. 

 

7. Poskytovateľ zodpovedá v plnom rozsahu za riadny výkon služby informátora a zodpovedá 

objednávateľovi za škody spôsobené chybným plnením záväzku poskytovateľa, a to v rozsahu 

skutočne preukázanej škody a nákladov na jej odstránenie. 

 

8. Poskytovateľ je povinný bez obmedzenia umožniť objednávateľovi vykonať kontrolu výkonu 

služby informátora. V prípade zistených nedostatkov ich bezodkladne alebo v objednávateľom 

stanovenej lehote odstrániť. 

 

9. V prípade zistenia mimoriadnych udalostí ich poskytovateľ okamžite nahlási objednávateľovi a 

ním stanovenej osobe a príslušným orgánom podľa charakteru zistenia a vykoná potrebné 

opatrenia na zamedzenie vzniku ďalších škôd. 

 

10. Poskytovateľ sa zaväzuje najneskôr 7 kalendárnych dní pred začatím výkonu služby informátora 

vykonať obhliadku objektu objednávateľa a absolvovať školenia objednávateľa z BOZP 

(bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) a PO (požiarna ochrana). 

 

11. Poskytovateľ zabezpečuje úlohy, ktoré vyplývajú zo zákona  314/2001 Z. z. o ochrane pred 

požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení 

neskorších predpisov. 

 

 

Článok IV. 

Cena služby a platobné podmienky 

 

1. Cena za poskytované služby informátora je dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov a zároveň je v súlade s cenovou ponukou poskytovateľa, v 

ktorej uviedol výšku hodinovej zúčtovacej sadzby a to 6,50 Eur bez DPH/7,80 Eur s DPH.  

 

2. Dohodnutá celková konečná cena podľa bodu 1 tohto článku zmluvy je: 

       Cena predmetu zmluvy bez DPH:  14 267,50 Eur 

       DPH 20 % :                                   2 853,50 Eur 

       Cena predmetu zmluvy s DPH:      17 121,00 Eur 

       (slovom: sedemnásťtisícstodvadsaťjeden Eur, 0 eurocentov) 

 

3. Objednávateľ je za poskytovanie služieb informátora povinný zaplatiť poskytovateľovi zmluvne 

dohodnutú cenu, a to na základe faktúry vystavenej poskytovateľom za kalendárny mesiac, 

pričom neoddeliteľnou súčasťou každej faktúry je zmenový list s odslúženými hodinami 

poskytovania služieb informátora odsúhlasený objednávateľom. Každá faktúra je splatná do 30 

dní odo dňa jej riadneho doručenia objednávateľovi v listinnej podobe na adresu jeho sídla 

uvedenú v čl. I. bod 1 tejto zmluvy. 

 

4. Dňom zdaniteľného plnenia je deň vystavenia faktúry. Faktúra musí obsahovať náležitosti 

daňového dokladu podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
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neskorších predpisov. Ak faktúra neobsahuje tieto náležitosti, alebo ak nemá ustanovenú súčasť 

(zmenový list), objednávateľ faktúru vráti poskytovateľovi na odstránenie jej nedostatkov. V 

takomto prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová 30 – dňová lehota splatnosti 

začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

 

5. Faktúra bude uhrádzaná výhradne prevodným príkazom. V prípade, ak nastane omeškanie platby 

faktúry z dôvodov na strane Štátnej pokladnice, nie je objednávateľ po túto dobu v omeškaní so 

zaplatením fakturovanej sumy. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania fakturovanej 

čiastky z účtu objednávateľa. 

 

6. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je poskytovateľ oprávnený požadovať 

zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. 

 

 

 

Článok V. 

Práva a povinnosti poskytovateľa 

 

Poskytovateľ má podľa tejto zmluvy nasledovné povinnosti: 

 

1. riadne a včas plniť všetky povinnosti podľa tejto zmluvy a zabezpečovať poskytovanie služieb 

informátora v súlade s touto zmluvou a internými predpismi objednávateľa, 

 

2. zabezpečiť odstránenie porušenia tejto zmluvy alebo následkov tohto porušenia, 

 

3. zachovávať mlčanlivosť o  všetkých okolnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s uzavretím 

alebo plnením tejto zmluvy, zabrániť úniku informácií, 

 

4. poskytovateľ zodpovedá v plnom rozsahu za riadny výkon služieb informátora a zodpovedá 

objednávateľovi za škody spôsobené chybným plnením záväzku poskytovateľa, a to v rozsahu 

skutočne preukázanej škody a nákladov na jej odstránenie, 

 

5. poskytovateľ je povinný pri výkone služby informátora prostredníctvom určených osôb 

dodržiavať všeobecne záväzne právne predpisy, interné vnútorné predpisy a pokyny 

objednávateľa. 

 

 

 

Článok VI. 

Zodpovednosť za škody a zmluvné pokuty 

 

1. V prípade zistenia akejkoľvek udalosti, pri ktorej hrozí vznik škody na živote, zdraví, majetku 

alebo životnom prostredí, poskytovateľ musí túto skutočnosť okamžite nahlásiť objednávateľovi a 

príslušným orgánom štátnej správy a vykonať všetky potrebné opatrenia na zamedzenie vzniku 

škody, alebo na zamedzenie jej zväčšovania. V opačnom prípade je poskytovateľ povinný 

nahradiť objednávateľovi v celom rozsahu škodu, ktorá mu vznikla opomenutím tejto povinnosti 

poskytovateľom. 

 

2. Objednávateľ je oprávnený: 

2.1  uplatniť voči poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- € za každú aj začatú hodinu v 

dobe, počas ktorej nebude zabezpečovať výkon služby informátora v rozsahu podľa 

požiadaviek uvedených v článku III. tejto zmluvy, 

2.2 uplatniť voči poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- € za každé podstatné 

porušenie zmluvných podmienok, ktoré sú uvedené v čl. VII. bode 4 tejto zmluvy. 
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3. Zmluvná pokuta je splatná do 15 dní odo dňa riadneho doručenia výzvy objednávateľa 

na zaplatenie zmluvnej pokuty poskytovateľovi na adresu uvedenú v čl. I. bod 1 tejto zmluvy. 

 

4. Nárok na náhradu škody spôsobnej porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná 

pokuta, nie je týmto dotknutý. 

 

 

 

Článok VII. 

Trvanie a zánik zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 12 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy. 

 

2. Táto zmluva zaniká: 

2.1. uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená v zmysle bodu 1 tohto článku zmluvy, 

2.2. písomnou dohodou zmluvných strán, 

2.3. písomným odstúpením od zmluvy vykonaným v súlade s touto zmluvou, a to ku dňu 

určenému v tomto odstúpení, nie však skôr ako dňom doručenia druhej zmluvnej strane, inak 

dňom jej doručenia druhej zmluvnej strane, 

2.4. písomnou výpoveďou objednávateľa aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je dva 

mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po 

kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď riadne doručená poskytovateľovi. 

 

3.   Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy: 

3.1  v prípade, ak poskytovateľ hoci aj z nedbanlivosti poruší túto zmluvu podstatným spôsobom    

v zmysle bodu 4 tohto článku zmluvy, 

3.2 v prípade, ak poskytovateľ hoci aj z nedbanlivosti opakovane poruší túto zmluvu menej 

podstatným spôsobom alebo v ďalších prípadoch, keď to ustanovuje táto zmluva 

o poskytovaní informačnej služby alebo zákony platné v SR. 

 

4.   Za podstatné porušenie zmluvy poskytovateľom sa považuje porušenie: 

4.1 nedodržanie nasledovných bodov tejto zmluvy a to každého jednotlivo: bod 1 a bod 2 článok  

III., bod 1 a bod 2 článok V, 

4.2 nedodržanie interných predpisov objednávateľa zo strany poskytovateľa,  

4.3   nenahradenie osoby v zmysle bodu 6  článku III.  inou osobou, 

4.3   neodstránenie zistených nedostatkov podľa bodu 8 z článku III., 

4.4   porušenie mlčanlivosti podľa bodu 3 článku V. tejto zmluvy, 

4.5 opakované porušenie zmluvných podmienok, a to napriek predchádzajúcemu písomnému 

upozorneniu zo strany objednávateľa. 

 

5. Poskytovateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy len v prípade, keď to ustanovuje táto zmluva alebo 

zákon. 

 

 

Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Vzťahy touto zmluvou bližšie neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona      

č.  473/2005 Z. z., zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a 

iných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky vzťahujúcich sa na 

zmluvné záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy.  
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2. 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. 

 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 

Úradom vlády Slovenskej republiky. 

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia akýkoľvek písomností podľa tejto zmluvy 

nastávajú tiež dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi alebo dňom odmietnutia prijatia 

zásielky adresátom. 

 

5. Ak sa zistí, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné alebo neúčinné, neplatnosť alebo 

neúčinnosť ustanovenia nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení 

zmluvy, ani samotnej zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neplatné alebo neúčinné 

ustanovenie bez zbytočného odkladu nahradia tak, aby bol v čo najväčšom možnom rozsahu 

dosiahnutý účel, ktorý v čase uzavretia tejto zmluvy sledovali neplatným alebo neúčinným 

ustanovením. Obdobne budú zmluvné strany postupovať aj v prípade, ak sa zistí, že niektoré z 

ustanovení tejto zmluvy je nevykonateľné. 

 

6. Poskytovateľ sa zaväzuje umožniť výkon finančnej kontroly príslušným kontrolným orgánom a 

vytvoriť podmienky pre jej výkon v zmysle príslušných predpisov Slovenskej republiky (napr. 

zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a 

ako kontrolovaný subjekt pri výkone kontroly riadne plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z 

uvedených predpisov. Poskytovateľ sa zaväzuje podrobiť sa aj výkonu kontroly poverenými 

zamestnancami objednávateľa. Poskytovateľ si je vedomý, že na uvedené právne vzťahy sa 

vzťahuje zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

7. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba formou očíslovaných písomných dodatkov so 

súhlasom oboch zmluvných strán a za dodržania podmienok podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o 

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

 

8. Táto zmluva sa vyhotovuje v siedmich vyhotoveniach, z ktorých poskytovateľ obdrží dve 

vyhotovenia tejto zmluvy a objednávateľ obdrží päť vyhotovení tejto zmluvy. 

 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, že zmluvu 

uzatvárajú na základe svojej skutočnej vážnej, určitej a slobodnej vôle, že zmluva nebola 

uzatvorená v tiesni, pod nátlakom, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej 

obsahom ju podpisujú. 

 

 

V Bratislave, dňa   

 

 

Za poskytovateľa:                                                                     Za objednávateľa:  

 

 

 

 

 

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

     Mgr. Slavomír Bubanec                                                            Ing. Marián Valentovič, MBA 

                   konateľ                                                                                   generálny riaditeľ 

 


