Zmluva o poskytovaní strážnej služby na rok 2019
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi nasledovnými zmluvnými stranami:
(ďalej len ako „zmluva")
Objednávateľ:

ZOO Bratislava

Sídlo:

Mlynská dolina
842 27 Bratislava 4

Zastúpený:

Ing. Miloslava Šavelová, riaditeľka

Osoba oprávnená zastupovať vo veciach realizácie tejto zmluvy:
JUDr. Jozef Žák
Bankové spojenie:

ČSOB

Číslo účtu:

SK0975 0000 0000 0025849123

IČO:

00179710

(ďalej len „Objednávateľ")
Poskytovateľ:

SECURITY SERVIS, spol. s r.o.

Sídlo:

Andreja Mráza 5
821 03 Bratislava

Zastúpený:

JUDr. Mgr. Nikola Bielčíková, konateľ

IČO:

35 731 699

DIČ:

2020251684

IČ DPH:

SK 2020251684

Bankové spojenie:

TATRA BANKA

Číslo účtu:

SK5411 0000 0000 2624023744

(ďalej len „ Poskytovateľ")
(Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej len „ zmluvné strany" alebo jednotlivo „ zmluvná strana")
Preambula
Objednávateľ vykonal výber zmluvného partnera v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon"). Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok výberového konania zákazky
s nízkou hodnotou, podľa § 117 zákona a prílohy č. 1 zákona na predmet zákazky Poskytovanie strážnej služby
v areáli ZOO Bratislava.
Článok I
Predmet plnenia
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa za podmienok stanovených touto zmluvou vykonávať pre
Objednávateľa strážnu službu (ďalej len „strážna služba") v súlade so zákonom č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní
služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o súkromnej
bezpečnosti"), a to svojimi zamestnancami v objektoch Objednávateľa (ďalej len „objekty Objednávateľa"), a
záväzok Objednávateľa platiť Poskytovateľovi odmenu za riadne poskytnuté služby.

Článok II
Čas, miesto a spôsob plnenia

1.

Zmluva sa uzaviera na dobu určitú, a to od 1.1.2019 do 31.12.2019.

2.

Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať strážnu službu nepretržite, t.j. v rozsahu 24 hodín denne, a to aj počas
dní pracovného pokoja.

3.

Bližšia špecifikácia objektov Objednávateľa, pre ktoré požaduje Objednávateľ zabezpečiť výkon strážnej
služby (miesto plnenia Zmluvy) s uvedením požadovaného počtu osôb vykonávajúcich strážnu službu je
nasledovná:
•

Hlavná vrátnica do budovy riaditeľstva (vstup do ZOO pre návštevníkov ZOO)

•

Vrátnica do hospodárskeho dvora smerom od Patrónky

4.

Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať strážnu službu tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu oprávnených
záujmov Objednávateľa a aby bola zabezpečená ochrana jeho majetku na mieste výkonu strážnej služby.
Pri výkone strážnej služby je povinný riadiť sa pokynmi Objednávateľa, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi
predpismi a ustanoveniami tejto zmluvy.

5.

Súčasťou výkonu strážnej služby Poskytovateľom je:
a)

24 hodín nepretržite ochrana majetku na verejne prístupnom mieste (hlavná vrátnica) jedným
pracovníkom

b)

24 hodín nepretržite ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste (vrátnica do
hospodárskeho dvora) jedným pracovníkom

c)

kontrola vstupu a výstupu zamestnancov a návštev

d)

vonkajšia a vnútorná pochôdzková činnosť podľa pokynov ZOO Bratislava

e)

kontrola pohybu majetku a inventáru

f)

súčinnosť pri riešení krízových situácií ( Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v
čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov)

g)

zabezpečenie úloh vyplývajúcich z predpisov o požiarnej ochrane objektov (zákon 314/2001 Z.z. v
znení neskorších predpisov)

h)

plnenie ohlasovacej povinnosti a vykonávanie funkcie informátora, prepájanie hovorov počas
pracovnej doby stanovenej pre príslušný objekt a kontrola oprávnenosti vstupov a výstupov
motorových vozidiel do objektov a na parkoviská verejného obstarávateľa

i)

vizuálna kontrola uzavretia okien a neporušenosti plášťa budovy ako aj monitorovacích a
uzatváracích zariadení (vstupné brány objektov)

j)

vykonávanie nepravidelných výjazdových prehliadok v nočných hodinách po celom areáli ZOO na
rozlohe cca 96 ha

k)

bezodkladné nahlasovanie požiarov, vodovodných , elektrických a iných porúch a havárií

l)

vedenie denníka SBS- knihu strážnej služby pre každý objekt samostatne

m)

fyzická ochrana osôb

Pri organizovaných podujatiach (Bratislava pre všetkých, Deň detí, ...) je potrebné primerane zvýšiť počet
pracovníkov v budove riaditeľstva a v priestoroch verejného parkoviska za účelom zabezpečenia
verejného poriadku

6.

Poskytovateľ vedie v každom z objektov Objednávateľa (pre každý objekt zvlášť) knihu strážnej služby, kde
zaznamenáva najmä osobné údaje o zamestnancovi, ktorý strážnu službu vykonával v rozsahu meno a
priezvisko, čas v ktorom táto osoba službu vykonávala s uvedením počtu hodín výkonu služby. Záznamy v
knihe strážnej služby podliehajú potvrdeniu zo strany Objednávateľa, inak sa na ne pri určení výšky ceny
podľa čl. III neprihliada. Pokiaľ Objednávateľ odmietne bezdôvodne záznam potvrdiť, považuje sa záznam
za potvrdený nasledujúcim dňom po bezdôvodnom odmietnutí potvrdenia.

7.

Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť výkon strážnej služby v prípade požiadavky Objednávateľa aj
strážnym psom.

Článok III
Cena a platobné podmienky

1.

Cena za výkon strážnej služby je stanovená dohodou zmluvných strán a je v súlade so zákonom NR SR č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
a to podľa človekohodín.
Jedna osobohodina je
cena za osobohodinu člena zmeny v EUR vrátane DPH 9,60 € (slovom: deväť euro a šesťdesiat centov)
cena za osobohodinu člena zmeny v EUR bez DPH 8,00 € (slovom: osem euro

)

2.

Cena podľa odseku 1 zahŕňa všetky náklady Poskytovateľa súvisiace s poskytovaním služieb podľa tejto
zmluvy.

3.

Predpokladaný rozsah poskytovaných služieb v osobohodinách za rok 2019: 17 520 osobohodín

4.

Celková cena za rok bez DPH: 140 160,00 €; celková cena za rok s DPH: 168 192,00 €

5.

Cena za výkon strážnej služby sa Poskytovateľovi bude platiť na základe mesačnej faktúry vo výške
zodpovedajúcej počtu osobohodín výkonu strážnej služby potvrdených Objednávateľom podľa bodu 1 a 3
tohto článku.

6.

Právo na zaplatenie ceny vznikne Poskytovateľovi po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca na
základe ním vystavenej faktúry. Prílohou/súčasťou faktúry musí byť protokol o počte osobohodín výkonu
strážnej služby potvrdených Objednávateľom.

7.

Splatnosť faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.

8.

Faktúra musí mať všetky náležitosti stanovené príslušnými právnymi predpismi. V prípade, že faktúra
nebude obsahovať predpísané náležitosti, resp. budú v nej uvedené nesprávne, alebo neúplné údaje, je
Objednávateľ oprávnený túto faktúru bezodkladne vrátiť. Po doručení opravenej alebo novej faktúry plynie
nová 30 dňová lehota splatnosti.
Článok IV
Práva a povinnosti zmluvných strán

1.

2.

Poskytovateľ sa zaväzuje:

a)

zabezpečiť, aby fyzickú ochranu objektu vykonávala len osoba spĺňajúca podmienky podľa § 48
ods.1 zákona o súkromnej bezpečnostnej službe. Na základe písomného vyzvania Objednávateľa
je Poskytovateľ povinný bezodkladne túto skutočnosť preukázať Objednávateľovi,

b)

zabezpečiť jednotné ustrojenie osôb v pozícii člen zmeny v minimálne nasledovnom rozsahu:
identifikačný preukaz s menom zamestnanca, príslušná výzbroj,

c)

zabezpečiť, aby zamestnanec vykonávajúci strážnu službu mal pri sebe Poskytovateľom evidovaný
identifikačný preukaz ako i preukaz odbornej spôsobilosti,

d)

dodržiavať pri výkone strážnej služby všetky platné bezpečnostné a protipožiarne predpisy,

e)

bezodkladne informovať Objednávateľa o všetkých podstatných skutočnostiach vedúcich k
zlepšeniu výkonu strážnej služby a poskytovať Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť potrebnú
pre riadne plnenie zmluvy,

f)

v prípade mimoriadnych udalostí okamžite informovať Objednávateľa a v ďalšom sa riadiť jeho
pokynmi,

g)

zabezpečiť kontrolu výkonu strážnej služby nepravidelnými výjazdmi povereným zamestnancom
SBS.

Objednávateľ sa zaväzuje:

a)

bezplatne poskytnúť v strážených objektoch priestor pre uloženie osobných vecí zamestnancov
Poskytovateľa vykonávajúcich strážnu službu a umožniť im prístup k využívaniu sociálnych zariadení,

b)

odsúhlasovať v knihe strážnej služby Poskytovateľa rozsah a kvalitu poskytovaných strážnych služieb
podľa čl. II tejto zmluvy,

c)

poskytovať súčinnosť pri realizácii ochrany majetku, najmä riešiť tie návrhy na zlepšenie ochrany,
ktoré sa nemôžu zabezpečiť vlastnými prostriedkami Poskytovateľa.

d)

protokolárne odovzdať do užívania ako i oboznámiť Poskytovateľa so všetkými technickými
zariadeniami, ktoré sú ku dňu podpísania tejto zmluvy k dispozícii na plnenie podľa tejto zmluvy,

e)

oboznámiť Poskytovateľa so všetkými internými predpismi, ktorých znalosť je potrebná pre riadny
výkon strážnej služby v súlade s touto zmluvou.

3.

Poskytovateľ na poskytovanie služieb nemôže použiť inú osobu okrem tej, ktorú identifikoval v ponuke
objednávateľa.

4.

Objednávateľ má právo preveriť, či osoby ktorými Poskytovateľ zabezpečuje výkon strážnej služby (v
pozícii člen zmeny) spĺňajú podmienky účasti vyžadované Objednávateľom. V prípade ak tieto osoby
nespĺňajú podmienky účasti vyžadované Objednávateľom, má Objednávateľ právo odmietnuť poskytovanie
strážnej služby takouto osobou. Poskytovateľ je na základe požiadavky Objednávateľa povinný nahradiť
tieto osoby inými osobami spĺňajúcimi podmienky účasti.
Článok V
Sankcie

1.

V prípade, ak Poskytovateľ nezabezpečí výkon strážnej služby riadne (t.j. v súlade s touto zmluvou a podľa
špecifikácie Objednávateľa uvedenej v objednávke) vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo výške 10% z fakturovanej čiastky pre daný objekt pre ten-ktorý kalendárny mesiac, v ktorom
došlo k porušeniu povinnosti Poskytovateľa,

2.

V prípade porušenia povinnosti Poskytovateľa uvedenej v čl. II ods. 2 (nepretržitý výkon strážnej služby)
má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej sumy fakturovanej za
príslušný kalendárny mesiac, v ktorom Poskytovateľ porušil uvedenú povinnosť, a to za každú aj začatú
hodinu neplnenia tejto povinnosti.

3.

V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry má Poskytovateľ nárok na úrok z omeškania vo
výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

4.

Uplatnením práv podľa odsekov 1 a 2 nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody.
Článok VI
Zodpovednosť za škody

1.

Poskytovateľ zodpovedá Objednávateľovi za škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi a budú spôsobené v
dôsledku porušenia povinností Poskytovateľa vyplývajúcich zo zmluvy, zákona o súkromnej bezpečnosti
alebo z interných predpisov Objednávateľa s ktorými bol Poskytovateľ oboznámený.

2.

V prípade vzniku škody sa zmluvné strany zaväzujú o tejto skutočnosti vzájomne bez zbytočného odkladu
písomne informovať.
Článok VII
Doručovanie a komunikácia

1.

Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie potrebné pre
realizáciu tejto zmluvy.

2.

Každá komunikácia medzi zmluvnými stranami bude prebiehať prostredníctvom oprávnených osôb štatutárnych orgánov zmluvných strán, prípadne nimi poverených alebo splnomocnených subjektov.

3.

Poskytovateľ určil e-mailovú adresu pre účely prijímania požiadaviek obsahujúcich špecifikáciu
požadovaných služieb podľa čl. II ods. 3 a 4 zmluvy a je povinný ju monitorovať.

4.

Skutočnosti, ktoré majú za následok vznik, zmenu alebo zánik práv a povinností dohodnutých v tejto
zmluve, pokiaľ nie sú vykonané dodatkom k zmluve, musia byť vykonané v písomnej podobe a druhej
strane doručené buď osobne alebo doporučeným listom či inou formou registrovaného poštového styku na
adresu uvedenú na titulnej stránke tejto dohody, ak nie je ustanovené alebo medzi zmluvnými stranami

dohodnuté inak.

5.

V prípade pochybností ohľadom času doručenia sa oznámenie považuje za doručené tretím dňom po jeho
preukázateľnom odoslaní pokiaľ nenastanú účinky doručenia podľa bodu 6. písm. až c) a oznámenie
doručené osobne dňom osobného doručenia.

6.

Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná.

7.

Za deň doručenia zásielky zmluvnej strane, ktorej bola adresovaná, sa považuje takisto aj deň:

a)

v ktorom táto Zmluvná strana ju odoprela prijať,

b)

ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie si na pošte alebo:

c)

v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval", „adresát
je neznámy" alebo iná obdobná poznámka, ktorá podľa poštového poriadku znamená nedoručiteľnosť
zásielky. Uvedené neplatí v prípade oznámenia alebo zverejnenia zmeny adresy sídla zmluvnej
strany.
Článok VIII
Skončenie zmluvného vzťahu

1.

Zmluvu je možné skončiť výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota
je dvojmesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede
druhej zmluvnej strane

2.

Zmluvu je možné skončiť odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany
Poskytovateľa, za ktoré sa považuje bezdôvodné opustenie strážneho stanoviska, spáchanie trestného
činu zamestnancami Poskytovateľa v súvislosti s výkonom strážnej služby, umožnenie spáchania trestného
činu, resp. spolupáchateľstvo. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť preukázateľne
doručené druhej zmluvnej strane a jeho účinky nastávajú dňom doručenia.

3.

Zmluvu je možné skončiť aj dohodou zmluvných strán.
Článok IX
Záväzok mlčanlivosti

1.

2.

Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, ktoré im boli
poskytnuté, alebo ktoré inak získali v súvislosti so zmluvou alebo s ktorými sa oboznámili počas plnenia
zmluvy, resp. ktoré súvisia s predmetom jej plnenia, a to aj po ukončení účinnosti zmluvy, s výnimkou
nasledujúcich prípadov:

a)

ak je poskytnutie informácie vyžadované od dotknutej zmluvnej strany právnymi predpismi (napr.
zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov),

b)

ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu ako je porušenie povinnosti mlčanlivosti dotknutou
zmluvnou stranou,

c)

informácie, ktoré sa stanú po podpise zmluvy verejne známymi alebo ktoré možno po tomto dni
získať z bežne dostupných informačných prostriedkov,

d)

ak je informácia poskytnutá odborným poradcom dotknutej zmluvnej strany (vrátane právnych,
účtovných, daňových a iných poradcov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou
povinnosťou mlčanlivosti, alebo ak sa voči dotknutej zmluvnej strane zaviazali povinnosťou
mlčanlivosti,

e)

pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného konania, ktorého je
dotknutá zmluvná strana účastníkom,

f)

ak je informácia poskytnutá so súhlasom druhej zmluvnej strany.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej
zmluvnej strany nepoužijú pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia
prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia orgánov zmluvných

strán, audítori alebo právni poradcovia zmluvných strán, ktorí sú ohľadne im sprístupnených informácií
viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.
Článok X
Záverečné ustanovenia

1.

Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ je povinnou osobou v zmysle ustanovenia § 2 ods.2
zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej aj
„Infozákon“) a táto zmluva je tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a Infozákona.

2.

Miesto a spôsob zverejnenia zmluvy sa bude spravovať ustanoveniami Zákona č. 546/2010 Z. z.

3.

V prípade naplnenia podmienok vzťahujúcich sa na povinnosť zverejnenia zmlúv v zmysle uznesenia vlády
SR č.491 z 15.7.2010 zmluvné strany súhlasia s tým, aby zmluva, prípadne jej zmeny a dodatky boli
zverejnené v rozsahu tak, ako boli uzavreté s výnimkou tých ustanovení, ktorých obsah by sa mal
považovať za obchodné tajomstvo, know-how, alebo údaje podliehajúce ochrane podľa autorského práva.

4.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v zmysle ustanovenia Zákona č. 546/2010 Z.z..

5.

Zmluva je uzavretá na dobu určitú do 31.12.2019.

6.

Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, tri (3) pre Objednávateľa a dva (2) pre Poskytovateľa.

7.

Neplatnosť niektorého z ustanovení zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Ak sa niektoré
z ustanovení zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s právnymi predpismi, zaväzujú sa obe zmluvné
strany takéto ustanovenie nahradiť iným, ktoré najviac zodpovedá hospodárskym účelom a právnemu
významu pôvodného ustanovenia.

8.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo zmluvy, ich zmluvná
voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť zmluvu.
V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na
základe tohto vyhlásenia.

9.

Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich
skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo
jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Ing. Miloslava Šavelová

JUDr. Mgr. Nikola Bielčíková,

Riaditeľka ZOO

Konateľka spoločnosti

Objednávateľ

Poskytovateľ

