
Z M L U V A  č. 3286/2018    
 

o poskytovaní bezpečnostných služieb  

 
Čl. I 

Zmluvné strany 
 

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 
 

2. Vykonávateľ   : ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 
 sídlo   : Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava 
 konajúci   : JUDr. Milan Puškáš, konateľ 
 IČO    : 36237922 
 DIČ    : 2020165367 
 IČ DPH   : SK2020165367 
 bankové spojenie  :  
 IBAN   :  
 e-mail   : riaditel@zosbezpecnost.sk 
 číslo licencie  : PS 000079 
 právna forma  : spoločnosť s ručením obmedzeným 
 registrácia   : Obchodný register Okresného súdu Trnava, 
       oddiel: Sro, vložka číslo: 12113/T 
  

uzavreli zmluvu o poskytovaní bezpečnostných služieb podľa § 269 a n. Obchodného zákonníka.  

 

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je: 
 

a) ochrana objektu objednávateľa – letné kúpalisko Kamenný mlyn v Trnave formou pripojenia 
elektrického  poplachového systému tiesňového volania v objekte  na stredisko registrácie 
poplachov vykonávateľa,  

b) nepretržité monitorovanie stavu poplachového systému v objekte objednávateľa 
prostredníctvom rádiotelekomunikačných sietí, 

c) v prípade prijatia poplachového signálu tieseň  alebo inej poplachovej správy vykonať 
vykonávateľom previerku poplachového signálu a zásah v objekte objednávateľa, smerujúci 
k odvráteniu alebo zabráneniu škody, ochrany života, zdravia a verejného poriadku,   

d) vykonávanie obchôdzok  dvojčlennými bezpečnostnými pracovníkmi v objekte pri plnení úloh 
podľa čl. II písm. c) v rozsahu podľa písomnej objednávky zaslanej objednávateľom  určenému 
pracovníkovi vykonávateľa – pán Rastislav Dujka, mobil 0903 282815, e-mail: 
dujka@zosbezpecnost.sk, 

e) predmet zmluvy pod písmenom a) až d) je strážnou službou podľa § 3 písm. a), b), f) a g) 
zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti.  
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Čl. III 

Termín plnenia 
 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom 1. mája.2018 a účinnosť dňom nasledujúcim po jej 

zverejnení na webovom sídle objednávateľa.   

2. Plnenie predmetu zmluvy bude v roku 2018 v dobe od 1.5.2018 do 31.8.2018. V roku 2019 

a v nasledujúcich rokoch bude plnenie zmluvy realizované na základe písomnej objednávky 

objednávateľa.  
 
 

Čl. IV 
Cena a platobné podmienky 

 
1. Cena služieb dohodnutých v čl. II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán 

v prílohe č. 2 tejto zmluvy. 
2. Vykonávateľ vystaví faktúru za poskytované služby do 10. dňa v mesiaci za uplynulý mesiac. 

Splatnosť faktúry je do 10 dní od jej vystavenia.  
3.   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 vykonávateľa vo formáte PDF (v elektronickej forme), 
ktoré budú zasielané na e-mailovú adresu: info@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 vykonávateľa 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 
vykonávateľ nie je povinný objednávateľovi zasielať faktúry v papierovej forme. Zmenu e-
mailovej adresy oznámi objednávateľ alebo vykonávateľ e-mailom na komunikačnú e-
mailovú adresu. 

 
Čl. V 

Ďalšie ujednania 
 

1.   Vykonávateľ sa zaväzuje: 
a) zabezpečiť, aby predmet tejto zmluvy realizovali jeho zamestnanci spôsobom, ktorý je 

v súlade so zákonom č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti, 
b) zabezpečiť výjazd zásahovej skupiny okamžite po prijatí poplachového signálu o narušení 

chráneného objektu, alebo inej poplachovej správy, 
c) v prípade prijatia poplachového signálu o narušení chráneného objektu, bez prieťahov 

oznámiť túto skutočnosť telefonicky poverenej (kontaktnej) osobe, podľa prílohy č. 1 tejto 
zmluvy; obsah prílohy č. 1 je možné aktualizovať jednostranným písomným oznámením 
objednávateľa, ktorého sa zmeny týkajú, doručeným do sídla vykonávateľa, 

d) archivovať zostavy udalostí strediska registrácie poplachov vo vzťahu k poplachovému 
systému v chránenom objekte objednávateľa najmenej jeden rok. Po uplynutí jedného roku 
zostavy škartovať, 

e) spracúvať osobné údaje konajúceho (konajúcich) a kontaktných osôb uvedených v tejto 
zmluve výhradne pre účel plnenia tejto zmluvy, v súlade s touto zmluvou a zákonom č. 
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. 

 
2. Objednávateľ sa zaväzuje: 

a) poskytovať vykonávateľovi potrebnú súčinnosť a spoluprácu pri realizácii tejto zmluvy, 

b) poskytnúť primeranú súčinnosť pri previerke a zásahu v objekte po prijatí poplachového 

signálu, 

c) v prípade poruchy poplachového systému, ihneď oznámiť poruchu vykonávateľovi na 

telefónne číslo 5501638 a prostredníctvom technickej služby zabezpečiť jej odstránenie, 

d) zabezpečiť servis a údržbu poplachového systému výlučne prostredníctvom zmluvnej  

technickej služby, 
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e) použiť poplachový systém tiesňového volania, iba poverenými osobami objednávateľa a 

za podmienok, ak je vážne ohrozený život, zdravie alebo majetok objednávateľa (osôb) a 

sú podmienky na konanie poverených osôb v rámci nutnej obrany a krajnej núdze podľa § 

25 a § 24 Trestného zákona. Objednávateľ zodpovedá za dôsledky neoprávneného použitia 

poplachového systému tiesňového volania, ako aj poučenie poverených osôb k použitiu 

poplachového systému tiesňového volania, 

f) najneskôr v deň účinnosti tejto zmluvy predložiť vykonávateľovi doklady dosvedčujúce 

oprávnenosť užívať majetok a vykonávať činnosti, ktoré majú byť predmetom ochrany zo 

strany zamestnancov vykonávateľa. 
 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú informovať o nedostatkoch zistených pri realizácii predmetu tejto 

zmluvy.  
 

4.  Objednávateľ vyhlasuje, že osoby, ktoré konajú za a v mene objednávateľa vo všetkých 

veciach týkajúcich sa realizácie tejto zmluvy (týka sa aj kontaktných osôb uvedených v prílohe 

č. 1 tejto zmluvy) dali objednávateľovi súhlas na spracúvanie ich osobných údajov (v 

maximálnom rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé alebo prechodné 

bydlisko, telefón v mieste bydliska, číslo mobilného telefónu) vykonávateľom na účely 

realizácie tejto zmluvy. Súhlas sa vzťahuje i na kopírovanie, skenovanie a zaznamenávanie 

osobných údajov na nosič informácií v rámci informačných systémov vykonávateľa. Súhlas sa 

poskytuje na dobu plnenia tejto zmluvy, pričom konajúci môže súhlas odvolať v súlade 

s podmienkami stanovenými v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.  
 

5. Objednávateľ berie na vedomie, že pre účely hodnotenia kvality práce a činnosti zamestnancov 

vykonávateľa na pulte centralizovanej ochrany (stredisko registrácie poplachov) môžu byť 

telefónne hovory všetkých osôb komunikujúcich pri realizácii tejto zmluvy s PCO 

zaznamenávané. O tejto skutočnosti je objednávateľ povinný informovať najneskoršie do 

začatia účinnosti tejto zmluvy všetky osoby a zamestnancov objednávateľa, ktorí budú 

telefonicky komunikovať s PCO pri realizácii tejto zmluvy. 
 

 
 

 

 

Čl. VI 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zodpovednosť za škodu sa riadi všeobecne platnou úpravou podľa Obchodného zákonníka. 

Vykonávateľ nezodpovedá objednávateľovi za škodu spôsobenú vyššou mocou (vojna, 

mobilizácia, havária, nezjazdnosť komunikácie, dopravná nepriepustnosť, policajná uzávera, 

živelné a iné katastrofy, ktoré strana nemohla predvídať, a ani im zabrániť), neodborným 

zásahom do poplachového systému alebo prerušením prenosových trás. 

2. Pri udalostiach z vyššej moci, v prípade poškodenia strediska registrácie poplachov, v 

dôsledku živelných pohrôm, počas nepokojov, za krízovej situácie (Ústavný zákon č. 

227/2002 Zb. zákonov v znení ďalších predpisov, čl. 1 ods. 4) môže vykonávateľ plnenie 

predmetu tejto zmluvy prerušiť alebo pozmeniť, pričom je povinný vykonať také minimálne a  

dočasné opatrenia, aby prerušením alebo pozmenením nebola spôsobená škoda na majetku 

objednávateľa. Za dobu prerušenia alebo pozmenenia nemá vykonávateľ nárok na úhradu za 

poskytované služby. 

3.   Platnosť zmluvy, pokiaľ nie je v zmluve stanovené inak, končí vzájomnou dohodou 

zmluvných   strán    alebo   vypovedaním   jednou   zo   zmluvných   strán,   a to   uplynutím  

 jednomesačnej výpovednej lehoty. Plynutie lehoty začína prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po doručení písomnej výpovede.   

4. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať obchodné tajomstvo v súlade s Obchodným 

zákonníkom vo vzájomných vzťahoch a to aj po zániku tejto zmluvy. V prípade vzniku škody 

majú zmluvné strany právo uplatniť primeranú náhradu škody. Obchodným tajomstvom sa 

rozumejú pre účely tejto zmluvy všetky skutočnosti obsiahnuté v zmluve, o ktorých sa musí 

zachovávať mlčanlivosť pred nepovolanými alebo tretími osobami. 
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5.    Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tejto zmluvy ju potvrdzujú svojimi podpismi. 

6. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán 

obdržala jedno vyhotovenie. 

Dátum zverejnenia zmluvy: 16.5.2018 

 

 

V Trnave dňa 30. apríla 2018  
 

 

 

 

 

 

 

 

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

             Objednávateľ                                                                        Vykonávateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 1 

 

 

Adresa a názov chráneného objektu:  letné kúpalisko Kamenný mlyn v Trnave  
 

 

  

 
 

Po prijatí poplachového signálu alebo iného signálu na stredisko registrácie poplachov, 

vykonávateľ zabezpečí: 
 
 

1. Okamžite vyslať k chránenému objektu k prevereniu poplachového signálu zásahovú 

jednotku. 
 

2. Po príchode do objektu vykonať v súlade so zákonom č. 473/2005 Z.z. zásah s cieľom 

poskytnúť ochranu životu, zdraviu, majetku osôb v objekte alebo obnovenia verejného 

poriadku. Ako prvotný kontakt pri previerke situácie pred zásahom vykonať so 

službukonajúcimi zamestnancami v objekte, ak to okolnosti budú dovoľovať.   
 

3. Ak previerkou, prípadne následne vykonaným zásahom, bude potvrdené podozrenie 

z protiprávnej činnosti, vec oznámiť na OO PZ Trnava, alebo MsP Trnava.    
 

4. Telefonické spojenie na stredisko registrácie poplachov vykonávateľa: 033/5501638.  
 

5. Kontaktnou osobou na riešenie súčinnosti a spolupráce pri plnení tejto zmluvy a plnenie 

oznamovacej povinnosti za objednávateľa je pani Ľuboslava Hutirová, mobil 0905 354 431.   
 

6. Identifikačný kód objektu - 2519. 
 

 

 

V Trnave dňa 30. apríla 2018  

 
 

 

 
 

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

             Objednávateľ                                                                        Vykonávateľ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Príloha č. 2 
 

 

Cena za poskytované bezpečnostné služby 
 
 

 

1.  Základný mesačný poplatok za monitorovanie                                                   

     poplachového systému (čl. II písm. b) zmluvy)                                          65,- EUR 
 

2. Poplatok za výjazd zásahovej skupiny pri previerke 

poplachového alebo iného signálu             12,- EUR            
           

3. Za každú začatú hodinu stráženia objektu do  

     príchodu oprávnenej  osoby alebo príslušníkov  

Policajného zboru pri narušení chráneného objektu 

alebo záujmov objednávateľa (mimoriadne situácie)                  15,- EUR  

 

4. Vykonanie jednej obchôdzky podľa čl. II písm. d)  

 dvojčlennou hliadkou pracovníkov vykonávateľa                                       10,- EUR 
 

 

 
 

 

 
 

 

K vyššie uvedeným cenám sa účtuje daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov.  

 

 

V Trnave dňa 30. apríla 2018  

  
 

 
 

 

 

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

            Objednávateľ                                                                         Vykonávateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 


