
 

Z M L U V A  č. 1070-T/2018      
 

o prevádzkovaní služby súkromnej bezpečnosti - technickej služby (servisná zmluva) 

 
Čl. I 

Zmluvné strany  
 

1.1 Objednávateľ  : Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 

 sídlo   : Hlavná 17, 917 01 Trnava 

 konajúci   : Ing. Martin Turčan, riaditeľ 

 IČO    : 00598135 

 DIČ    : 2021190963 

 IČ DPH   : SK2021190963 

 bankové spojenie  : 

 IBAN   :  

 e-mail   : info@skasz.trnava.sk 

 právna forma  : príspevková organizácia 

 zriaďovateľ  : Mesto Trnava 
   

a 
 

1.2  Zhotoviteľ             : ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o.  

 sídlo   : Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava  

 konajúci   : Ing. Tomáš Horváth, konateľ 

 IČO    : 36703176 

 DIČ    : 2022274991 

 IČ DPH   : SK2022274991 

     bankové spojenie    :  

 IBAN   :  

     e-mail                                 : riaditel@zosbezpecnost.sk   

 číslo licencie  : PT 002102 

 právna forma  : spoločnosť s ručením obmedzeným 

 registrácia   : Obchodný register Okresného súdu Trnava, 

       oddiel: Sro, vložka číslo: 19260/T 
 

 

uzavreli podľa § 536 a n. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo na poskytovanie služby 

súkromnej bezpečnosti - technickej služby (servisná zmluva).  
 

 

Čl. II 

Definície použitých pojmov  
 

2.1 Technická služba. Technickou službou (§ 1 ods. 1, 2 zák. č. 473/2005 Z.z. o súkromnej 

bezpečnosti) sa rozumie činnosť prevádzkovaná v oblasti súkromnej bezpečnosti (technická 

služba na ochranu majetku a osoby). Pre účely tejto zmluvy sa rozumie technickou službou  

projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo 

poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby 

v chránenom mieste alebo v ich okolí, vrátane ich prenájmu.  
 

2.2 Zabezpečovací systém. Zabezpečovacím systémom pre účely tejto zmluvy sa rozumie sústava 

elektrických, elektronických, mechanických alebo iných súčiastok tvoriacich pevne 

zabudovanú prekážku zabraňujúca vstupu osoby alebo zvieraťa do chráneného objektu alebo  

      na chránené miesto alebo výjazdu z nich, ktoré nemožno prekonať bez odborných znalostí 

alebo použitia sily (§ 8 písm. g) zák. č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti).   
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2.3 Poplachový systém. Poplachovým systémom sa pre účely tejto zmluvy rozumie sústava 

elektrických, elektronických, mechanických alebo iných súčiastok tvoriacich predmet pevne 

zabudovaný na chránenom objekte alebo na chránenom mieste, alebo v chránenom objekte, 

ktorý po neoprávnenom zásahu na chránenom objekte alebo na  chránenom mieste alebo po 

neoprávnenom zásahu do chráneného objektu alebo do chráneného miesta vyvolá svetelný, 

zvukový alebo iný signál (§ 8 písm. h) zák. č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti).  
 

 

 

 

Čl. III 

Predmet zmluvy a rozsah poskytovaných služieb  
 

3.l Predmetom zmluvy je poskytovanie technickej služby zhotoviteľa formou prenájmu 

funkčného elektrického poplachového systému tiesňového volania v objekte objednávateľa - 

letné kúpalisko Kamenný mlyn v Trnave.   
 

 

Čl. IV  

Cena za poskytované služby a platobné podmienky 
 

 

4.1 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi pri realizácii predmetu zmluvy podľa čl. III 

bod 3.1 sumu 55,00 EUR mesačne. Úhrada za poskytované služby bude vykonávaná na 

základe fakturácie, vždy za uplynulý mesiac. Zhotoviteľ vystaví faktúru za poskytované 

služby do 10. dňa v mesiaci. Splatnosť faktúry je do  desať  dní  od  jej vystavenia. K cene sa 

účtuje daň z pridanej hodnoty, ktorej výška je určená platnými právnymi predpismi 

v Slovenskej republike.    
 

 

4.2 V snahe urýchliť vzájomnú výmenu dokladov a znížiť administratívnu náročnosť pri 

realizácii zmluvy, sa zmluvné strany dohodli, že objednávateľ bude uznávať faktúry za 

poskytované bezpečnostné služby od zhotoviteľa vo formáte PDF (v elektronickej forme), 

ktoré budú zasielané na e-mailovú adresu: nfo@skasz.trnava.sk. Faktúra musí obsahovať 

povinné náležitosti daňového dokladu podľa zákona o účtovníctve. Elektronická faktúra je 

v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z  pridanej hodnoty  daňovým  dokladom. Zmluvné  

strany sa dohodli, že v prípade, že faktúra od zhotoviteľa nie je uhradená v lehote splatnosti, 

tento ihneď písomne, telefonicky, alebo e-mailom upozorní objednávateľa na túto skutočnosť. 

Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že elektronická faktúra je plnohodnotnou 

náhradou faktúry v papierovej forme a že podpísaním tejto zmluvy už zhotoviteľ nie je 

povinný objednávateľovi zasielať faktúry v papierovej forme. Zmenu e-mailovej adresy 

oznámi objednávateľ alebo zhotoviteľ e-mailom na komunikačnú e-mailovú adresu. 

 
Čl. V  

Platnosť zmluvy  
 

5.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom 1. mája 2018 a účinnosť dňom nasledujúcim po jej 

zverejnení na webovom sídle objednávateľa. Zmluva sa uzatvára sa na dobu neurčitú, pričom 

jej plnenie v roku 2018 bude realizované v dobe od 1.5.2018 do 31.8.2018. V roku 2019 

a ďalších rokoch bude plnenie realizované v rozsahu písomnej objednávky objednávateľa.  
 

5.2 Každá zo zmluvných strán môže zmluvu kedykoľvek a bez udania dôvodov písomne 

vypovedať s jednomesačnou výpovednou lehotou. Lehota začína plynúť od prvého dňa 

v mesiaci nasledujúceho po doručení písomnej výpovede. Zmluvné strany môžu ukončiť 

plnenie predmetu tejto zmluvy i vzájomnou dohodou. 

 

 



- 3 -  
 

 

Čl. VI 

Povinnosti zmluvných strán  
 

6.1 Objednávateľ sa zaväzuje:  
 

a) objednávať výkony technickej služby podľa čl. III bod č. 3.l v súlade s touto zmluvou 

písomnou formou (mailom, faxom, poštou),  

b) poskytnúť primeranú súčinnosť pracovníkom vykonávateľa pri realizácii predmetu 

zmluvy, vrátane prístupu do všetkých priestorov objektu (miesta) vykonávateľa, pokiaľ to 

bude realizácia predmetu tejto zmluvy vyžadovať,  

c) udržiavať elektroinštaláciu v objekte, na ktorú budú pripájané zabezpečovacie 

a poplachové systémy (ich komponenty) v súlade s platnými slovenskými technickými 

normami ,  

d) zabezpečiť, aby elektrický poplachový systému využívali iba určení zamestnanci 

objednávateľa v súlade so zmluvnými podmienkami.   
 

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:  
 

a) zabezpečiť plnenie predmetu zmluvy v súlade s podmienkami poskytovania technickej 

služby stanovenými v zákone o súkromnej bezpečnosti č. 473/2005 Z.z. vlastnými 

zamestnancami, alebo inou oprávnenou osobou, ktorá spĺňa podmienky zákona 

o súkromnej bezpečnosti,  

b) realizovať predmet tejto zmluvy v súlade s platnými slovenskými technickými normami 

pre oblasť zabezpečovacích a poplachových systémov,  

c) pri zásahu na objekte objednávateľa podľa čl. III bod 3.1 rozsah prác realizovať výhradne 

po odsúhlasení objednávateľom, 

d) zabezpečiť počas prenájmu elektrického poplachového systému jeho nepretržitú funkčnosť 

a spoľahlivosť .   
 

 

 

Čl. VII 

Ďalšie ujednania  
 

7.1 Všetky osoby poskytujúce technickú službu podľa tejto zmluvy sú zamestnanci zhotoviteľa 

alebo zhotoviteľom zmluvne povereného subdodávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie ich  

služby ako by ju plnil sám.  
 

7.2 Všetky materiály a informácie poskytnuté zhotoviteľom objednávateľovi pri realizácii tejto 

zmluvy nemôžu byť reprodukované a zverejnené tretím osobám bez súhlasu zhotoviteľa, 

pokiaľ všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak.  
 

7.3 Skutočnosti obchodnej, ekonomickej, technickej alebo personálnej povahy súvisiace 

s plnením predmetu zmluvy u každej zmluvnej strany sú predmetom obchodného tajomstva. 
 

7.4 Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať obchodné tajomstvo v súlade s Obchodným 

zákonníkom aj po skončení platnosti tejto zmluvy. V prípade vzniku škody porušením tejto 

povinnosti majú zmluvné strany právo uplatniť primeranú náhradu škody.  

 
 

Čl. VIII  

Záverečné ustanovenia  
 

8.l Zmluva  môže byť menená výlučne písomnými dodatkami odsúhlasenými zmluvnými 

stranami.  
 

8.2 Zodpovednosť za škodu sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.  
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8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia 

Obchodným zákonníkom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.  
 

8.4 Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach rovnakej právnej sily, pričom každá zo 

zmluvných strán dostala   jedno vyhotovenie.  

 
Dátum zverejnenia zmluvy:  16.5.2018 

 

 

V Trnave dňa 30. apríla 2018     

 
 

 

Objednávateľ:                                                               Zhotoviteľ:  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1  

 

 

 

 

Kontakty na zhotoviteľa:  
 

- fax: 033/5567192 

- e-mail: riaditel@zosbezpecnost.sk 

- e-mail: horvath@zosbezpecnost.sk  

- telefón: 033/5501638 (nepretržitá služba) 

- Ing. Tomáš Horváth, mobil 0911 580 029 

- JUDr. Milan Puškáš, mobil 0903 720365 
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