
Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb
uzatvorená podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ: Mesto Trebišov
Sídlo: M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov, Slovenská republika
IČO: 00331996
DIČ: 2020773590
IČ DPH SK 2020773590
Číslo účtu: SK39 7500 0000 0040 0520 3286
Štatutárny zástupca: PhDr. Marek Čižmár, primátor
(ďalej iba „objednávateľ“)

Poskytovateľ: Aval Beta s.r.o.
Sídlo: Hroncova 1, 040 01 Košice
IČO: 31727972
DIČ: 2020482695
IČ DPH: SK2020482695
Číslo účtu: SK55 1111 0000 0010 1370 8002
Zapísaná: Obchodný register OS Košice I, Odd. Sro, vložka 7908/V
Číslo licencie: PS 001381
Štatutárny zástupca: Bc. Peter Vaško, konateľ
(ďalej iba „poskytovateľ“)

uzatvárajú zmluvu o poskytovaní bezpečnostných služieb nasledujúceho znenia:

I.
Východiskové podklady

1. Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania pre zákazku s nízkou 
hodnotou v zmysle § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní“) a na základe cenovej ponuky poskytovateľa zo dňa 16.12.2021 na zákazku 
„Strážna služba v priemyselnom parku.“

II.
Predmet plnenia

1. Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je poskytovanie bezpečnostných služieb za úplatu 
poskytovateľom pre objednávateľa podľa zákona č. 473/2005 Z. z. (Zákon o súkromných 
bezpečnostných službách) podľa § 2 ods. 1 písm. a) (strážna služba) resp. podľa 
rovnocenných predpisov platných v krajinách členských štátov EU a podľa podrobnej 
špecifikácie predmetu zmluvy uvedenej v Prílohe č. 1, ktoráje neoddeliteľnou súčasťou tejto 
zmluvy.

2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v 
súlade s právnymi predpismi, ochranu majetku objednávateľa, jeho podnájomníkov, 
zákazníkov a návštevníkov Priemyselného parku v Trebišove na Cukrovarskej ulici, 
poriadok a ochranu osôb v týchto priestoroch.

3. Predmetom zákazky je poskytovanie strážnej služby v areáli priemyselného parku o rozlohe
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10,5 ha, v ktorom sa nachádzajú objekty výrobných hál, prístrešky, vrátnica, administratívna 
budova, trafostanice a ďalšie súvisiace objekty
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi za predmet tejto zmluvy odplatu vo 
výške a čase uvedenom v tejto zmluve.
Poskytovateľ vyhlasuje, že má príslušné oprávnenie na vykonávanie činnosti v zmysle 
platnej legislatívy, ktorá je predmetom tejto zmluvy. Tieto skutočnosti preukazuje platnou 
licenciou na výkon strážnej služby č. PS 001381 zo dňa 01.06.2020, platnosť licencie do 
01.06.2030 (ďalej len „licencia“).

Poskytovateľ ďalej vyhlasuje, že nebolo voči nemu začaté žiadne konanie o pozastavenie 
prevádzkovania strážnej služby, konanie o odňatie licencie, resp. akékoľvek iné konanie, 
ktoré by mohlo akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť jeho spôsobilosť vykonávať svoje 
povinnosti v súlade s touto zmluvou (ďalej len „konanie“). O prípadnom začatí konania je 
poskytovateľ povinný objednávateľa bez zbytočného odkladu informovať, v opačnom 
prípade bude objednávateľovi zodpovedať za akúkoľvek škodu, ktorá mu vznikla v dôsledku 
tejto skutočnosti.
V prípade, ak poskytovateľ nesplní povinnosť vykonávať strážnu službu riadne, v 
dohodnutom čase, dohodnutým spôsobom a v rozsahu práv a povinností podľa tejto zmluvy, 
objednávateľ je oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30 EUR za každý 
prípad porušenia, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Poskytovateľ je povinný uhradiť 
zmluvnú pokutu do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa. Zmluvná 
pokuta sa môže odrátať z najbližšej fakturácie po doručení písomného uplatnenia nároku na 
zmluvnú pokutu poskytovateľovi.

III.
Povinnosti zmluvných strán

Povinnosti poskytovateľa
a) výkon strážnej služby musí byť zabezpečený len odborne spôsobilými osobami, ktoré 

spĺňajú podmienky stanovené zákonom č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti 
súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odborne spôsobilé 
osoby musia byť držiteľom platného preukazu odbornej spôsobilosti,

b) stráženie a ochrana sa vykonáva nepretržitou službou 24 hodín denne, 7 dní v týždni 
(vrátane dní pracovného voľna, pracovného pokoja a vo sviatok), Strážna služba bude 
zabezpečovaná denne: od 06:00 hod. do 18:00 hod. -  1 odborne spôsobilou osobou, od 18:00 hod. 
do 06:00 hod. -  2 odborne spôsobilými osobami,

c) strážna služba bude vykonávaná statickou službou na vrátnici 
v kombinácii preukázateľnými obchôdzkami v stráženom objekte,

d) spolupracovať so zodpovedajúcimi pracovníkmi objednávateľa pri spracovávaní 
interných predpisov pre strážnu službu,

e) zabezpečiť ochranu majetku v stráženom objekte,
f) zabezpečiť kontrolu a evidenciu osôb pri vstupe a výstupe zo stráženého objektu podľa

požiadaviek verejného obstarávateľa a jeho interných smerníc,
g) zabezpečiť kontrolu a evidenciu vozidiel pri vjazde a výjazde zo stráženého objektu,
h) kontrolovať neporušenosť oplotenia, funkčnosť osvetlenia, prípadné nedostatky zapísať 

do Knihy výkonu strážnej služby - v časti -  Závady,
i) monitorovať pohyb v objekte prostredníctvom kamerového systému,
j) vykonávať fyzicky kontrolu objektu v časovom limite minimálne raz za 60 minút,



o vykonaných kontrolách viesť časovo-chronologický záznam v Knihe výkonu strážnej 
služby,

k) viesť písomný záznam o priebehu služby,
1) vykonávať stráženie objektu v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu

v zmysle Zákonníka práce, Smernice pre výkon strážnej služby, Zásady bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, pravidlá slušného správania sa a vystupovania na verejnosti, 

m) v prípade mimoriadnej udalosti súvisiacej s výkonom strážnej služby, odborne spôsobilá 
osoba musí bezodkladne informovať svojho nadriadeného a spíše záznam o udalosti, 
v ktorom uvedie jej priebeh, časové údaje a osobné údaje zúčastnených osôb, 

n) v prípade, že dôjde k zadržaniu osoby podozrivej z krádeže alebo poškodenia stráženého
majetku, odborne spôsobilá osoba je povinná bezodkladne informovať políciu, 

o) poskytnúť mzdu zamestnancovi v zmysle § 120 zákona č. 311/2011 Z.z. Zákonníka
práce v platnom znení,

p) dodržiavať spôsob a rozsah výkonu strážnej služby bude konkrétne stanovený
v Smernici pre výkon strážnej služby, ktorá bude pre poskytovateľa služieb záväzná. 
Poskytovateľ služieb nesmie ponechať strážené objekty voľne prístupné bez dozoru, 

q) predložiť pri podpise tejto zmluvy zoznam odborne spôsobilých osôb -  zamestnancov
vykonávajúcich v jeho mene predmet plnenia s uvedením mena, priezviska, čísla 
preukazu odbornej spôsobilosti a doby platnosti uvedených preukazov 

r) predložiť verejnému obstarávateľovi kópiu Zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu
spôsobenú pri výkone strážnej služby a o poistení pre prípad škôd spôsobených 
krádežou, vlámaním alebo lúpežným prepadnutím, ako aj doklad o zaplatení poistného 
na stanovené aktuálne obdobie podľa poistnej zmluvy. Poistná suma, na ktorú má byť 
poistený poskytovateľ služieb je vo výške minimálne 500.000,- € počas celej doby 
platnosti Zmluvy o poskytovaní služieb 

s) po spracovaní podkladov pre výkon služby sa musí riadiť pokynmi objednávateľa,
t) dodržiavať zmluvné záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy,
u) bezodkladne oznámiť objednávateľovi stratu oprávnenia na výkon jeho činnosti,
v) poskytovateľ služieb je povinný vybaviť odborne spôsobilé osoby jednotnými uniformami 

a vecnými bezpečnostnými prostriedkami potrebnými pre výkon strážnej služby. 
Objednávateľ požaduje, aby odborne spôsobilé osoby používali pri poskytovaní strážnej 
služby jednotné uniformy s jasne označeným názvom dodávateľa (SBS) a s uvedením 
mena odborne spôsobilej osoby na viditeľnom mieste na prednej hornej časti rovnošaty a 
ďalej používali vecné bezpečnostné prostriedky, 

w) poskytovateľ služieb je povinný mať k dispozícií 24 hodín denne minimálne 1 označené 
zásahové vozidlo s výjazdovou jednotkou (hliadkou) schopnou v prípade potreby 
zasiahnuť v stráženom objekte.

2. Povinnosti objednávateľa
a) vytvoriť podmienky pre plnenie predmetu zmluvy,
b) vyčleniť po dohode s poskytovateľom priestory pre výkon jeho činnosti, tel. linku, 

prípojku el. energie, prístup k vode a toalete,
c) telefónnu linku môžu používať len osoby poverené poskytovateľom, za čo plne 

zodpovedá,
d) informovať poskytovateľa o zmene predpisov, súvisiacich s predmetom zmluvy a v
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stanovenom termíne zabezpečiť po dohode s poskytovateľom aktualizáciu interných 
predpisov,

e) konzultovať, určiť a nahlásiť poskytovateľovi všetky skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv 
na plnenie predmetu zmluvy,

f) uhrádzať dohodnutú cenu v dohodnutom čase podľa článku IV. tejto zmluvy,
g) písomne predložiť poskytovateľovi menný a telefónny zoznam osôb podľa sídliacich 

firiem v budove, ktoré majú oprávnenie vstupu do objektu.

IV.
Ceny a platobné podmienky

1. Cena predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov takto:

Celková cena bez DPH 69.800,00 EUR

DPH 13.960,00 EUR

Celková cena s DPH 83.760,00 EUR

2. Poskytovateľ služieb je oprávnený vystaviť každý mesiac faktúru za služby poskytnuté 
v predchádzajúcom mesiaci. Mesačná výška úhrady bude pomerná (alikvotná) časť 
z celkovej ceny predmetu zákazky. K faktúre bude priložený Protokol o poskytnutí služieb 
za predchádzajúci mesiac. Splatnosť faktúr je do 30 dní odo dňa jej doručenia 
obj ednávateľo vi.

V.
Doba trvania zmluvy

1. Táto zmluva je dohodnutá na dobu určitú a trvá od od 01.01.2022 od 06:00 hod. Do 
27.02.2023 do 24:00 hod.

VI.
Zodpovednosť za škody

1. V prípade, že poskytovateľ svojou činnosťou spôsobí škody na majetku objednávateľa je 
povinný uhradiť škodu v plnej výške, ktorú spôsobili zanedbaním alebo porušením 
povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

VIII.
Záverečné a osobitné ustanovenia zmluvy

1. Za doručenú zásielku pre potreby tejto zmluvy sa považuje aj zásielka, ktorá nebola zmluvnou 
stranou prevzatá na jej adrese, uvedenej vo výpise z obchodného registra.

2. Zmluvné strany môžu zmluvu skončiť:
a) písomnou dohodou,
b) výpoveďou bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota sú 3 mesiace a začína plynúť prvým 

dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej 
strane,

c) odstúpením od zmluvy pre závažné porušenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy na
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strane poskytovateľa. Závažným je každé porušenie povinnosti uvedené v článku III. ods.

d) poskytovateľ môže od zmluvy odstúpiť v prípade porušenia povinnosti na strane 
objednávateľa spočívajúcej v neuhradení ceny za poskytnuté služby.

3. Y prípade, ak objednávateľ vypovie zmluvu bez uvedenia dôvodu nevznikajú mu žiadne 
finančné záväzky voči poskytovateľovi.

4. Jednotlivé ustanovenia zmluvy môžu byť menené, doplňované, resp. rušené iba písomnou 
formou, po vzájomnej dohode zmluvných strán, formou číslovaných dodatkov, ktoré budú 
podpísané zmluvnými stranami a budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

5. Ostatné právne vzťahy výslovne zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce zo zmluvy budú riešiť jednaním o 
možnej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi nimi na základe 
zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory, o ktorých sa 
strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu.

7. Zmluvné strany sú povinné zachovávať v tajnosti všetky dôverné informácie, ktoré im boli 
poskytnuté, alebo ktoré inak získali v súvislosti so zmluvou alebo s ktorými sa oboznámili 
počas plnenia zmluvy.

8. Ak bude poskytovateľ plniť predmet zmluvy aj subdodávateľom, nesie zodpovednosť v plnom 
rozsahu tak, ako keby predmet zmluvy vykonával sám. V prípade zmeny subdodávateľa počas 
plnenia zmluvy je povinný poskytovateľ písomne informovať objednávateľa o tejto zmene a 
predložiť čestné vyhlásenie od subdodávateľa, ktorého sa týka návrh na zmenu, že spĺňa 
podmienky podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

9. Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu 
v na webovom sídle objednávateľa. Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa 
na zverejnenie tejto zmluvy, ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy a svojim 
podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.

10. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každá 
zmluvná strana dostane po dva rovnopisy zmluvy.

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli 
a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

1,

V Trebišove dňa 27.12.2021 V Trebišove dňa 27.12.2021

Za objednávateľa: 
Mesto Trebišov AVAL BETA s.r.o.

Za poskytovateľa

Bc. Peter Vaško 
konateľ
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