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ZMLUVA č.  
 

o zabezpečení strážnej služby v budove Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 
v súlade so zákonom č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov  
 

medzi zmluvnými stranami 
 
 
Objednávateľ:  názov:  Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 

sídlo:  Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 
štatutárny zástupca: JUDr. Richard Messinger, predseda 
IČO: 30810787 
DIČ: 2021105724 
 
Číslo účtu: SK93 8180 0000 0070 0006 0734 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 81O 05 Bratislava 15 

 
a 
  
Poskytovateľ:  obchodné meno:  

Sídlo:  
Štatutárny orgán:  
IČO:   
DIČ:   
IČ DPH:    

Číslo účtu:  
Bankové spojenie:  
  

Čl. I 

Predmet Zmluvy 
 

1. Predmetom Zmluvy o zabezpečení strážnej služby v budove ÚPV SR (ďalej len „Zmluva“) je 
povinnosť Poskytovateľa poskytnúť Objednávateľovi službu nepretržitej ochrany objektu 
Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky na Švermovej ulici č. 43 v Banskej 
Bystrici bližšie špecifikovanú v článku IV Zmluvy a povinnosť Objednávateľa zaplatiť 
Poskytovateľovi za poskytnuté služby dohodnutú odmenu podľa článku III Zmluvy. 
 

2. Zmluva je uzatvorená s Poskytovateľom ako úspešným uchádzačom na základe vykonaného 
verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
3. Poskytovateľ vyhlasuje, že je držiteľom licencie na poskytovanie bezpečnostných služieb – 

strážnej služby, ktoré bude poskytovať pre Objednávateľa na základe tejto Zmluvy.  
 
 

Čl. II 
Trvanie Zmluvy 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 12 mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti. 
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Čl. III 
Odmena Poskytovateľa 

 
1. Objednávateľ je povinný zaplatiť Poskytovateľovi za riadne a včas poskytnuté služby mesačne 

odmenu vo výške  eur (slovom) vrátane DPH, to znamená, že odmena za 12 mesiacov 
poskytovania služby predstavuje spolu sumu  eur (slovom) vrátane DPH.  
 

2. Odmena uvedená v bode 1. tohto článku je konečná a zahŕňa všetky náklady Poskytovateľa 
spojené s poskytovaním služby v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. Odmena uvedená v bode 
1. tohto článku je pevná po celú dobu platnosti a účinnosti tejto Zmluvy.  
 

3. Odmena bude platená na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom. Poskytovateľ je povinný 
vystaviť faktúru za riadne a včas poskytnutý výkon služby jedenkrát mesačne, vždy do 10 dní 
po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa faktúra vystavuje. Spolu s faktúrou zašle 
Poskytovateľ Objednávateľovi aj rozpis poskytnutej služby. 
 

4. Objednávateľ je povinný zaplatiť riadne vystavenú faktúru Poskytovateľa do 14 (štrnásť) dní 
od jej doručenia Objednávateľovi. Odmena sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet 
Poskytovateľa uvedený v Zmluve.  
 

5. Ak faktúra vyhotovená Poskytovateľom nespĺňa obsahové a formálne podmienky alebo 
náležitosti podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky a podľa tejto Zmluvy, je 
Objednávateľ oprávnený Poskytovateľovi faktúru vrátiť a uviesť dôvod vrátenia, pričom 
Poskytovateľ sa zaväzuje takúto faktúru opraviť alebo doplniť, resp. vyhotoviť novú faktúru. 
Lehota splatnosti faktúry v takomto prípade začína plynúť odznova po doručení opravenej, resp. 
novej faktúry. 
 

6. Ak je Objednávateľ v omeškaní s platením faktúry za poskytnuté služby Poskytovateľom, 
Poskytovateľ má nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy 
za každý deň omeškania, a to na základe faktúry vyhotovenej Poskytovateľom. 

 
 

Čl. IV 
Rozsah poskytovanej služby 

 
1. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť prostredníctvom svojich pracovníkov komplexnú 

nepretržitú ochranu objektu a priestorov Objednávateľa v nasledovnom rozsahu: 
 
a) kontrola a evidencia oprávnenosti vstupu osôb do objektu, 
b) zamedzenie neoprávneného vstupu osôb do objektu, 
c) zabránenie rozkrádaniu, resp. ničeniu majetku, 
d) zabezpečenie otvárania a uzatvárania objektu po skončení pracovnej činnosti, 
e) evidovanie príjmu a výdaja zverených kľúčov objektu, 
f) zabezpečenie pochôdzok v objekte v pracovných dňoch v mimopracovnej dobe, v ostatných 

dňoch bez časového obmedzenia, 
g) kontrola a obsluha inštalovaných zariadení EZS, EPS, PTV, 
h) informovanie havarijnej služby, resp. zodpovedného pracovníka o prípadnej havárii 

technických zariadení, 
i) poskytovanie príslušných informácií prípadným návštevníkom objektu v čase, rozsahu 

a forme stanovenej Objednávateľom. 
 

2. Poskytovateľ zabezpečí výkon strážnej služby nepretržite. 
 

3. Poskytovateľ zabezpečuje poskytovanie služby vždy najmenej jedným svojím pracovníkom. 
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Čl. V 
Práva a povinnosti Poskytovateľa 

 
1. Pracovníci strážnej služby Poskytovateľa musia byť bezúhonní, v riadnom pracovnom pomere 

s Poskytovateľom a spĺňať všetky požiadavky podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej 
bezpečnosti, najmä podľa § 13 a 14 o bezúhonnosti a spoľahlivosti, zdravotné a odborné 
predpoklady. 
 

2. Pracovníci Poskytovateľa sú povinní riadiť sa internými predpismi Objednávateľa, s ktorými 
boli oboznámení Objednávateľom, a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky, najmä predpismi o požiarnej ochrane, ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci a 
pokynmi Objednávateľa. 
 

3. Pracovníci Poskytovateľa vedú Knihu služieb, kde zaznamenávajú začiatok, priebeh a koniec 
služby, Knihu návštev, kde zaznamenávajú vstup cudzích osôb do objektu, Knihu evidencie 
kľúčov, kde zaznamenávajú výdaj a vrátenie kľúčov a Knihu ubytovaných, kde zaznamenávajú 
údaje o osobách ubytovaných v ubytovacích zariadeniach objektu. Pracovníci Poskytovateľa 
tiež vedú evidenciu vjazdu a výjazdu cudzích vozidiel na parkovisko stráženého objektu. 
 

4. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady výstroj, vybavenie a označenie 
pracovníkov vykonávajúcich strážnu službu. 
 

5. Poskytovateľ je povinný mať po celý čas trvania Zmluvy uzatvorenú poistnú zmluvu pre prípad 
zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania a túto pri podpise Zmluvy predložiť 
vo fotokópii Objednávateľovi. 
 

6. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať ochranu majetku Objednávateľa tak, aby nedošlo ku 
škodám na stráženom objekte a na zariadeniach a predmetoch, ktoré sa v ňom nachádzajú. Ak 
dôjde ku vzniku škody v dôsledku zavineného porušenia zmluvných povinností Poskytovateľa, 
je Poskytovateľ povinný túto škodu Objednávateľovi v plnom rozsahu nahradiť. 
 

7. Pracovníci Poskytovateľa sú povinní riadne vykonávať službu, nevykonávať žiadne činnosti, 
ktoré bránia v riadnom výkone služby, zdržať sa požitia alkoholu alebo iných omamných alebo 
psychotropných látok, vykonávať službu v súlade s pokynmi a požiadavkami Objednávateľa, 
nastúpiť na výkon služby včas, skončiť výkon služby až po skončení dohodnutého času výkonu 
služby, neodôvodnene neopustiť strážne stanovisko, vykonávať v objekte Objednávateľa 
dohodnuté pravidelné obchôdzky.  
 

8. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby poverený pracovník Objednávateľa bol oprávnený 
požadovať od pracovníka Poskytovateľa podrobenie sa dychovej skúške na prítomnosť alkoholu 
a zaviazať svojich pracovníkov, aby sa tejto dychovej skúške na prítomnosť alkoholu na 
požiadanie povereného pracovníka Objednávateľa podrobili. 
 

9. Poskytovateľ a jeho pracovníci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach 
týkajúcich sa Objednávateľa, jeho prevádzky, ochrany majetku a bezpečnosti v stráženom 
objekte Objednávateľa, zvlášť o zabezpečovacích opatreniach proti vlámaniu, krádežiam a PO, 
a to aj po skončení tejto Zmluvy a skončení pracovného pomeru pracovníka s Poskytovateľom. 
Poskytovateľ a jeho pracovníci sú povinní zaobchádzať so všetkými informáciami, ktoré sa 
týkajú plnenia Objednávateľovi zákonom zverenej kompetencie, a o ktorých sa dozvedia, ako 
s dôvernými. Ak v dôsledku porušenia povinností stanovených v tomto bode vznikne 
Objednávateľovi škoda, Poskytovateľ sa ju zaväzuje v celom rozsahu Objednávateľovi 
nahradiť. 
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Čl. VI 
Práva a povinnosti Objednávateľa 

 
1. Objednávateľ je povinný poskytovať Poskytovateľovi a jeho pracovníkom súčinnosť potrebnú 

pre náležité poskytovanie služby, najmä poskytnúť potrebné informácie, plány a iné podklady 
súvisiace s objektom a poskytovanými službami. 

 
2. Objednávateľ je povinný poskytnúť pracovníkom Poskytovateľa bezplatne miestnosť so 

základným vybavením, prístupom k telefónu, internetovej sieti a sociálnym zariadeniam. 
 
3. Objednávateľ má právo vykonávať kontrolu výkonu služieb Poskytovateľa, na tento účel určí 

vlastných zodpovedných pracovníkov oprávnených kontrolovať výkon služby, ako aj 
pracovníkov, ktorých Poskytovateľ vyrozumie o vzniku mimoriadnej udalosti. 

 
4. Objednávateľ je povinný oboznámiť Poskytovateľa a jeho pracovníkov so svojimi internými 

predpismi a zabezpečiť inštruktáž pracovníkov Poskytovateľa ku kontrole technických zariadení 
a ich základnej obsluhe. Objednávateľ je tiež povinný oboznámiť pracovníkov Poskytovateľa 
s umiestnením hlavných uzáverov plynu, elektriny, vody a prístupom k nim. 

 
 

Čl. VII 
Ukončenie Zmluvy 

 
1. Zmluva sa skončí uplynutím doby uvedenej v čl. II Zmluvy. 

 
2. Pred uplynutím doby uvedenej v čl. II Zmluvy môže Zmluva skončiť na základe písomnej 

dohody oboch zmluvných strán alebo spôsobom uvedeným v bodoch 3 a 4 tohto článku.  
 

3. Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia povinností 
alebo záväzkov Poskytovateľa podľa Zmluvy alebo podľa právnych predpisov Slovenskej 
republiky. Strany sa dohodli, že za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje porušenie 
akejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy. Odstúpením sa Zmluva ukončí okamihom doručenia 
písomného odstúpenia Poskytovateľovi. 

 
 

Čl. VIII 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňa 

alebo dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Slovenskej 
republiky, podľa toho, ktorý z týchto dní nastane neskôr. 
 

2. Táto Zmluva môže byť menená len na základe dohody oboch zmluvných strán, a to písomným 
dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami za podmienok, ktoré umožňuje platné 
znenie zákona o verejnom obstarávaní. 

 
3. Táto Zmluva sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona č. 473/2005 

Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne 
záväzným právnych predpisov Slovenskej republiky. 
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4. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných 
ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa dohodnú na riešení, ktoré 
zachová kontext a účel daného ustanovenia 
 

5. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z toho dva (2) pre každú zmluvnú stranu. 
 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, že sa s obsahom tejto 
Zmluvy riadne oboznámili a na znak súhlasu s ním túto Zmluvu podpisujú. 
 
 

Objednávateľ:      Poskytovateľ: 
 
 
V Banskej Bystrici dňa ............................  V ............................... dňa ............................ 
 
 
 
 
 
 
..................................................................  ...................................................................... 
JUDr. Richard Messinger, predseda        
 


