ZMLUVA O OCHRANE MAJETKU č. 20/2017
uzatvorená podľa § 269 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších zmien a doplnení a zákona č.1 473/2005 Z. z. § 3 písm. a) a b)
o súkromnej bezpečnosti
Článok I.
Zmluvné strany
1.1 Objednávateľ:
Obchodné meno: Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka
Sídlo: Bohrova 1, 851 01 Bratislava
V zastúpení: Ing. Milan Lezo, riaditeľ
IČO: 31811485
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Č. účtu: SK41 0900 0000 0051 1752 3131
(ďalej len „Objednávateľ“)
1.2 Dodávateľ:
Obchodné meno: . Gym Security s.r.o.
Sídlo: Wolkrova 47, 8510 01 Bratislava
Štatutárny orgán: Boris Mlsna
Bankové spojenie:
Číslo účtu: UniCredit Bank Slovakia a.s.
IBAN: SK29 1111 0000 0069 0199 2008
IČO: 35 784 431
DIČ pre DPH: SK2021507191
Licencia SBS č.: PS000491
( ďalej ako „Dodávateľ“ )
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Čl. II
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je:
1. Záväzok dodávateľa poskytovať objednávateľovi strážnu službu (ďalej len
bezpečnostná služba) za podmienok a v súlade s ust. § 3 písm. a) a b) zák. č.
473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti na mieste určenom ako miesto plnenia
podľa tejto zmluvy.
2. Záväzok objednávateľa zaplatiť cenu určenú v čl. V tejto zmluvy za poskytnuté
služby dodávateľovi riadne a včas podľa vystavených účtovných dokladov
dodávateľom.
3. Strážna služba poskytovaná podľa tejto zmluvy zahrňuje:
a) Stráženie a ochranu majetku a majetkových práv objednávateľa, hnuteľného a
nehnuteľného majetku pred ich poškodením, zneužitím a krádežou,
b) Zamedzenie vstupu nepovolaných osôb do stráženého objektu.
c) Ochranu iných práv objednávateľa v zmysle zákona č. 473/2005 Z.z.
o súkromnej bezpečnosti.
Čl. III.
Miesto plnenia
Miestom plnenia predmetu tejto zmluvy je objekt „Materská škola na Vyšehradskej
ulici č.17, Bratislava“ na pozemku parcelné číslo 2376 zapísané v katastri
nehnuteľností vedenom Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu, pre
k.ú.Petržalka.
Čl. IV.
Rozsah predmetu plnenia
Predmet plnenia je stanovený v dohodnutom režime ochrany objektov nasledovne:
1. Stanovenie zodpovedných osôb
a) zo strany objednávateľa:
Osoby oprávnené vykonávať kontrolu strážnej služby:
1. štatutárni zástupcovia
2. zodpovedné osoby:
Meno, priezvisko: Ing. Milan Lezo, telefón: 0903230933
b) zo strany dodávateľa:
zodpovednou osobou zo strany dodávateľa je:
Meno, priezvisko: Boris Mlsna, telefón: 0903555518
2. Stanovenie časového režimu stráženia:
Dodávateľ písomne preberie stráženie uvedeného objektu za účasti
zodpovedných osôb objednávateľa, resp. nimi písomne poverených osôb.
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Časové rozpätie stráženia je dohodnuté nasledovne:
a) Od prevzatia objektu dodávateľom – denne v čase od 18,00-08,00 hod.
v termíne do 31.01.2018
b) jeden výjazd denne v termíne od prevzatia objektu do 31.01.2018
3. Vstupný a výstupný režim osôb a dopravnej techniky, právomoci a povinnosti
strážnej služby:
Vstup a výstup do objektu - strážené stanovisko počas a po skončení pracovnej
doby, môže byť len s písomným súhlasom príslušnej zodpovednej osoby
objednávateľa. Tento písomný súhlas musí byť pri vstupe a výstupe do objektu
predložený dodávateľovi. Objednávateľ sa bude riadiť pritom doporučeniami
dodávateľa. Objednávateľ týmto oprávňuje dodávateľa vykonávať u ktorejkoľvek
osoby v stráženom objekte:
a) kontrolu neoprávneného držania veci (prílohou k tejto zmluve sa dohodne, čo
sa považuje za neoprávnené držanie veci),
b) kontrolu vjazdu a výjazdu vozidiel,
c) ostatné činnosti, na ktoré sú oprávnené osoby poverené výkonom fyzickej
ochrany v súlade s § 50, ods. 4 zák. č. 473/2005 o súkromnej bezpečnosti,
d) kontrolu na požitie alkoholu, alebo iných omamných látok ktorú bude
vykonávať zástupca objednávateľa za prítomnosti a súčinnosti zástupcu
dodávateľa,
e) za neoprávnenú osobu sa bude považovať aj každá osoba v uvedenom objekte,
u ktorej bolo prístrojom na kontrolu prítomnosti alkoholu zistený alkohol.
Takejto osobe je dodávateľ v súčinnosti z objednávateľom oprávnený
zamedziť jej ďalší pohyb po objekte a vyviesť ju za hranicu stráženého
objektu aj za použitia zákonných donucovacích prostriedkov. Každú takúto
udalosť dodávateľ nahlási zodpovednej osobe objednávateľa.
4. Zodpovednosť za škody
Dodávateľ nahradí skutočnú škodu, ktorá vznikne na odberateľovom majetku
iba v tom prípade, ak toto zavinenie bolo spôsobené výlučne dodávateľom. Náhrada
škody môže byť uplatnená len za dodržania zásad oznamovacej povinnosti orgánom
činným v trestnom konaní a za dodržania okamžitej informovanosti dodávateľa a
súčinnosti pri šetrení škodovej udalosti.
Čl. V
Cena za poskytnuté služby
1. Cena je dohodnutá obidvoma zmluvnými stranami na:
a) hodinová sadzba : 5,10 € bez DPH za jedného pracovníka
b) sadza za 1 výjazd denne: 12,00 € bez DPH
2. Dodávateľ bude zabezpečovať ochranu majetku objednávateľa denne jedným
pracovníkom pondelok až nedeľu od 18:00 hod do 8:00 hod. Zmenu počtu
pracovníkov a doby nasadenia je možné upraviť po vzájomnej dohode
zodpovedných osôb a po písomnej požiadavke objednávateľa (zníženie počtu
pracovníkov minimálne 7 dní pred termínom zmeny).
3. O súhrnnom počte odpracovaných hodín dodávateľ vyhotoví výkaz, ktorý
podpisom schváli objednávateľ spolu s faktúrou za predchádzajúci mesiac.
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4. Faktúru zašle dodávateľ do 5. dňa odo dňa skončenia zdaniteľného plnenia za
predchádzajúci mesiac.
5. Splatnosť faktúry - daň. dokladu je 14 dní,
6. Faktúra bude zasielaná na adresu objednávateľa.
7. Cena zahŕňa stráženie objektu Materská škola na Vyšehradskej ulici č.17,
Bratislava“ .V dohodnutej cene dodávateľ zabezpečí pre svojich zamestnancov
štandardnú výzbroj a výstroj.
8. Objednávateľ nepožaduje od dodávateľa žiadnu nadštandardnú výzbroj a
výstroj, ich prípadnú potrebu si zmluvné strany dohodnú v dodatku k tejto
zmluve.
9. Za oneskorenú úhradu faktúry môže dodávateľ objednávateľovi fakturovať
úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
10. Pre prípad, že objednávateľ bude v omeškaní s platením faktúry (faktúr) za
výkon strážnej služby viac ako 30 dní, má dodávateľ právo jednostranne
odstúpiť od tejto zmluvy a to ku dňu, kedy písomné oznámenie o odstúpení
obdrží odberateľ.
Čl. VI.
Termín plnenia
1. Zmluva začína plynúť dňom odovzdania objektu dodávateľovi. Termín
odovzdania objektu oznámi objednávateľ dodávateľovi písomne min. 2 dní
vopred. Táto zmluva je uzatvorená na dobu:
Začiatok ochrany majetku

20.11. 2017

Koniec ochrany majetku

31.01.2018

2. Predĺženie termínu plnenia zmluvy oznámi objednávateľ dodávateľovi min. 2
týždne vopred.
Čl. VII.
Záruky
1. Dodávateľ zaručuje bezúhonnosť, spoľahlivosť a odbornú spôsobilosť svojich
zamestnancov podľa zákona 473/2005 o súkromnej bezpečnosti. Bude
vykonávať kontrolnú činnosť poverenými pracovníkmi. Za objednávateľa sú
kompetentní vykonávať kontrolu už uvedené osoby.
2. Kontrolná činnosť pozostáva z:
- kontroly prítomnosti na pracovisku a kvality vykonávanej ostrahy
- kontroly úplnosti výzbroje a výstroja
- kontroly čistoty a vzhľadu s prihliadnutím na podmienky
Čl. VIII.
Ostatné dojednania
1. Zmluvu je možné vypovedať dohodou zmluvných strán
2. Dodávateľ je pri vykonávaní strážnej služby poistený do výšky 100.000,Euro.
3. Dodatky k tejto zmluve sa môžu vypracovávať len písomnou formou po
vzájomnej dohode oboch strán.
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4. Objednávateľ poskytne dodávateľovi výlučne pre výkon strážnej služby
vykurovaný priestor, za inventár a všetky veci v nej uložené zodpovedá počas
výkonu služby dodávateľ.
5. Strážna služba na podnet zástupcu objednávateľa denne pri nástupe písomne
prevezme a pri ukončení služby odovzdá strážený objekt, jednoznačne označí
spolu so zástupcom objednávateľa veci na stráženie a vykoná o tom zápis do
určenej knihy.
6. Služobná kniha, Kniha evidencie služieb, Inšpekčná kniha a Kniha evidencie
zásahov a záznam o zásahu sú knihy určené zákonom o SBS výlučne pre
potreby SBS a kontrolných orgánov PZ SR.
7. Dodávateľ zodpovedá objednávateľovi za také škody, ktorým mohol predísť
ohlásením odhalenia nezákonnej činnosti zodpovednej osobe a neurobil tak.
Čl. IX
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží
po dva výtlačky.
2. Táto Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma
zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na
webovom sídle obce.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy,
porozumeli jej a podpisujú ju slobodne a vážne, bez nátlaku a obmedzenia ich
zmluvnej voľnosti
Súčasťou tejto zmluvy sú :
Príloha č.1 – Kópia licencie dodávateľa
Príloha č.2 – Výpis z obchodného registra

V Bratislave, dňa 20.11.2017

V Bratislave, dňa 20.11.2017

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

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

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

5/5

6/5

