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Zmluva č. 319/10/2021/SCKSK 

o poskytovaní strážnej služby (ďalej ako „zmluva“) 

uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) a v zmysle ust. § 1 ods.12 písm. v) bod. 1 zákona 

343/2015 Z .z. o verejnom obstarávaní, v spojení s ustanoveniami zákona č. 473/2005 Z. z. o 

poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o súkromnej bezpečnosti“) 

__________________________________________________________________________________  

 

 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:      Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

Sídlo podľa zriaďovacej listiny:  Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

Korešpondenčná adresa:               Ostrovského 1, 040 01 Košice 
Osoba konajúca v mene organizácie: doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny 

riaditeľ 

Osoba oprávnená rokovať 

vo veciach obchodných:   

vo veciach realizačných:                     

 

 

Bc. Peter Hudák 

IČO: 35 555 777 

DIČ: 202 177 2544 

IČ DPH: SK 2021772544 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN: SK68 8180 0000 0070 0040 9705 

Swift/BIC: SPSRSKBA 

Právna forma: príspevková organizácia zriadená Košickým                     

samosprávnym  krajom zriaďovacou listinou  

č.5914/2010-RU16/40617 v znení neskorších 

predpisov 

Kontakt: tel.: 055/78 60 011, email: sekretariat@scksk.sk 

Web stránka pre zverejnenie zmluvy:   www.scksk.sk  

  
(ďalej ako „objednávateľ“) 

 

a  

 

Dodávateľ:    KASprof - SECURITY agency s.r.o, r.s.p 

Sídlo: Oravské Veselé 440, 029 62 Oravské Veselé 

osoba konajúca v mene spoločnosti: Peter Kasan, konateľ    

IČO:              36 374 199    

DIČ: 2020128924     

IČ DPH:            SK2020128924 

bankové spojenie:           SLSP, a.s. 

IBAN:             SK88 5600 0000 0040 0029 8001  

Swift/BIC:            GIBASKBX 

právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná 

v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, 

Vložka číslo: 10566/L, spoločnosť je zároveň 

registrovaným sociálnym podnikom 
 

(ďalej ako „dodávateľ“)  

 

(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“) 

http://www.scksk.sk/
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Článok I 

Predmet zmluvy 

 

1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa za podmienok stanovených touto zmluvou 

vykonávať pre objednávateľa strážnu službu bez zbrane v súlade so Zákonom o súkromnej 

bezpečnosti a to nepretržite počas 24 hodín denne počas pracovných dní, v dňoch pracovného 

pokoja a dňoch, ktoré sú vyhlásené štátnymi sviatkami (365 dní) spočívajúci v komplexnej ochrane 

majetku objednávateľa, zamestnancov objednávateľa a tretích osôb oprávnene sa zdržujúcich 

v priestoroch objednávateľa špecifikovaných v tejto zmluve v rozsahu a za podmienok 

stanovených touto zmluvou. Dodávateľ sa za podmienok dohodnutých zmluvnými stranami 

zaväzuje poskytnúť  objednávateľovi strážnu službu na zabezpečenie ochrany majetku na inom než 

verejne prístupnom mieste, prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo prevádzkovanie jeho 

častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta objednávateľa, 

vypracovanie plánu ochrany  a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za to dodávateľovi cenu podľa 

tejto zmluvy (ďalej aj ako „služby“ alebo „strážna služba“).  

1.2 Poskytovanie strážnej služby formou fyzickej ochrany predstavuje: 

• ochranu oplotených areálov, objektov a výkon obchôdzok, 

• ochranu hnuteľného, nehnuteľného majetku objednávateľa, zamestnancov a  majetku  tretích 

osôb nachádzajúcich sa s vedomím objednávateľa v stráženom objekte, 

• zabezpečovanie informačnej služby, hlásnej služby na úseku požiarnej ochrany, predchádzanie 

vzniku prevádzkovej havárie alebo inej mimoriadnej udalosti a vyhlasovanie stupňov 

pohotovosti, 

• zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnej dobe, 

• vedenie evidencie vstupu a výstupu osôb, ktoré nie sú zamestnancami objednávateľa alebo 

zamestnancov objednávateľa, s miestom výkonu práce mimo stráženého objektu, 

• v prípade narušenia objektu objednávateľa riešiť krízové situácie, realizovať zásah v súčinnosti 

s políciou, 

• vykonávať kontrolu neporušenia zámkov na dverách priestorov v stráženom objekte, 

• vykonávať pravidelnú obchôdzkovú činnosť. 

1.3 Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi služby uvedené v bode 1.1 až 1.2 tohto článku 

zmluvy v nasledovných objektoch objednávateľa (ďalej aj ako „strážené objekty“) s nasledovnými 

obvodmi:  

Pracovisko Rožňava - Betliarska 9,  048 01 Rožňava – 600m, 

Skladové hospodárstvo Malý Vrch - Krásnohorské podhradie časť Malý Vrch – 900m, 

Pracovisko Moldava nad Bodvou - Hviezdoslavova 48, 045 01 Moldava nad Bodvou – 450m, 

Cestmajsterstvo Čaňa - Živičná 7, 044 14 – 300m, 

Cestmajsterstvo Košický Klečenov 9026, 044 45 K. Klečenov – 300 m, 
Pracovisko Spišská Nová Ves - Tepličská cesta 9  052 01  Spišská Nová Ves – 900m, 

Cestmajsterstvo Mníšek nad Hnilcom - Mníšek nad Hnilcom 220, 055 64 – 200m, 

Pracovisko Michalovce - Lastomírska 6  071 01  Michalovce – 1100m, 

Cestmajsterstvo Veľké Kapušany - Hadabuda 21 079 01 Veľké Kapušany – 280m, 

Cestmajsterstvo Sobrance - Kúpeľská 63  073 01 Sobrance – 520m, 

Pracovisko Trebišov - Ruskovská 3  075 01 Trebišov – 470m, 

Areál Sečovce - SNP 868/135  078 01 Sečovce – 380m,  

Cestmajsterstvo Kráľovský Chlmec - Kapušanská 65, 077 01  Kráľovský Chlmec – 300m. 

1.4 Dodávateľ je povinný zabezpečovať výkon strážnej služby formou fyzickej ochrany nepretržite 24 

hodín denne na všetkých strážených objektoch.  

1.5 V rámci poskytovania strážnej služby formou fyzickej ochrany sa dodávateľ zabezpečuje 

vykonávať pre objednávateľa aj ďalšie súvisiace činnosti a to:  

a) Kontrolná činnosť: 

-  výkon kontrolnej, dozornej, ochrannej a strážnej služby, 

-  kontrola uzamknutia všetkých brán, dverí, uzamknutia parkujúcich motorových vozidiel 

a dopravných mechanizmov vrátane nádrží pohonných hmôt (PHM), 

-  výkon dohľadu nad voľnosťou únikových ciest a východov, funkčnosťou protipožiarnych 

zariadení, osvetlenia a dodávky elektrickej energie, 
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-  povolenie vjazdu a výjazdu motorových vozidiel a dopravných mechanizmov,  

- kontrola osôb nachádzajúcich sa vo vozidlách v súlade s internými predpismi 

objednávateľa, 

-  výkon kontroly tretích osôb vstupujúcich do stráženého objektu, vedie ich evidenciu 

v knihe návštev podľa predloženého dokladu totožnosti a hlási ich vstup na príslušné 

pracovisko, 

-  zamedzenie neoprávneného vstupu cudzích osôb a motorových vozidiel do strážených 

objektov, 

-  preukázateľný výkon obchôdzok v areáli a priestoroch objektu objednávateľa 

v nepravidelných minimálne dvojhodinových intervaloch, ak objednávateľ neurčí inak. 

b) Vedenie agendy strážnej služby (SBS):  

a) Kniha evidencie služieb 

b) Kniha evidencie zásahov proti narušiteľovi chránených záujmov 

c) Inšpekčná kniha  

d) Kniha evidencie vozidiel 

e) Kniha evidencie návštev 

f) Kniha prevzatia a odovzdania služby SBS 

g) Ďalšie písomnosti podľa určenia objednávateľa, 

c) Zabezpečenie oboznámenia svojich zamestnancov s jednotlivými stráženými objektami, 

umiestnením hlavných uzáverov inžinierskych sietí, umiestnením protipožiarnych zariadení, 

únikových východov a ciest, postupom pri zabezpečovaní hlásnej služby na úseku požiarnej 

ochrany, vzniku prevádzkovej havárie alebo mimoriadnej udalosti a vyhlasovaní stupňov 

pohotovosti, pracovným a dopravným poriadkom objednávateľa a so zásadami bezpečnosti 

a ochrany  zdravia pri práci týkajúcich sa pohybu osôb a motorových vozidiel v priestoroch 

objednávateľa, 

d) plnenie všetkých ďalších povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov, 

e)  monitorovať objekty v mimopracovnom čase podľa vyhl. Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii. 

 

Článok II 

Cena predmetu zmluvy, platobné podmienky 

 

2.1 Cena za poskytnutie služby je stanovená na základe cenovej ponuky dodávateľa zo dňa 06.10.2021 

uvedenej v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Jednotková cena za 1 hodinu služby uvedená v Prílohe č. 1 je 

maximálna a záväzná počas účinnosti tejto zmluvy. V cene sú započítané všetky náklady spojené 

s plnením predmetu tejto zmluvy. Cenová kalkulácia za súbor položiek tvoriacich predmet plnenia 

podľa tejto zmluvy je uvedená v bode 2.3 tohto článku zmluvy. 

2.2  Cena za poskytované služby špecifikované v tejto zmluve je dohodnutá v súlade so zákonom NR 

SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., 

ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.  

2.3  Cena za poskytnutie služieb podľa tejto zmluvy je:  

 

Názov 

predmetu 

zákazky 

Merná 

jednotka 

Cena za 

osobohodinu 

v € bez DPH 

Cena 

celkom bez 

DPH v € 

DPH v €   

(20 %) 

Cena celkom 

s DPH v € 

Výkon 

strážnej 

služby 

113 880 

osobohodín 
4,6628 530 999,664  106 199,9328 637 199,5968 

 

2.4 K cene bude dodávateľ fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov v čase fakturácie. 

V prípade, ak dodávateľ ku dňu uzatvorenia zmluvy nie je platcom DPH, avšak po uzatvorení 

zmluvy sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH. 

2.5  Zmluvné strany sa dohodli , že cena bude vypočítaná v závislosti od množstva poskytnutých služieb.  

2.6 Právo na zaplatenie ceny vzniká dodávateľovi riadnym splnením jeho záväzku a na základe 

skutočného rozsahu poskytnutej služby. Podkladom pre úhradu ceny podľa čl. II tejto zmluvy bude 
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faktúra vyhotovená dodávateľom. Faktúry budú dodávateľom vyhotovené mesačne pozadu, do 10. 

dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli služby dodávateľom poskytnuté, podľa ich 

skutočného rozsahu v danom kalendárnom mesiaci. Prílohou faktúry bude objednávateľom 

potvrdený výkaz odpracovaných hodín. Mesačný výkaz odpracovaných hodín je dodávateľ 

povinný predložiť objednávateľovi najneskôr do 4. kalendárneho dňa nasledujúceho kalendárneho 

mesiaca za účelom odsúhlasenia vykázaných odpracovaných hodín. Objednávateľ je povinný 

udeliť písomný (prostredníctvom emailu) súhlas, resp. nesúhlas s mesačným výkazom 

odpracovaných hodín najneskôr do 2 pracovných dní od doručenia mesačného výkazu 

dodávateľom. Ak objednávateľ mesačný výkaz odpracovaných hodín v stanovenej lehote nepotvrdí 

a ani nevznesie voči nemu námietky, má sa za to, že s mesačným výkazom odpracovaných hodín 

súhlasí a nemá voči nemu výhrady. Dodávateľ je oprávnený fakturovať objednávateľovi len 

skutočne odpracovaný rozsah hodín vykonávania strážnej služby. 

2.7  Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi na  adresu sídla objednávateľa podľa 

zriaďovacej listiny, uvedenú v záhlaví zmluvy. Fakturovaná čiastka bude hradená objednávateľom 

bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa. Cena za poskytnuté služby, alebo jej časť sa 

považuje za zaplatenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet dodávateľa. Objednávateľ 

neposkytuje finančný preddavok, ani zálohu na plnenie zmluvy. 

2.8 Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zákona č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a tieto údaje: 

- opis poskytnutej služby a deň uskutočnenia služby, počet a cenu poskytnutých služieb, 

- označenie faktúry a jej číslo, 

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, adresa a sídlo, 

- číslo zmluvy,  

- deň vystavenia, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 

- fakturovanú sumu. 

2.9  Objednávateľ má právo vrátiť dodávateľovi na opravu alebo doplnenie faktúru, ktorá nemá všetky 

náležitosti daňového dokladu alebo je vystavená nesprávne, neobsahuje dohodnuté prílohy, alebo 

fakturované množstvá nebudú zodpovedať reálne poskytnutému objemu služieb, pričom sa zastaví 

plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť od doručenia riadne opravenej, resp. 

doplnenej faktúry objednávateľovi.  

2.10 Uvedené ceny za poskytované služby nie je možné prekročiť okrem prípadov, keď dôjde k zmene 

zákonnej sadzby DPH.  

2.11 V prípade, ak dodávateľ pri výkone strážnej služby poruší svoju povinnosť poskytovať strážnu 

službu objednávateľovi, je objednávateľ oprávnený uplatniť si u dodávateľa nárok na zmluvnú 

pokutu vo výške 200 EUR za každú aj začatú hodinu v dobe, počas ktorej dodávateľ nezabezpečil 

výkon strážnej služby. 

2.12 V prípade, ak dodávateľ ku dňu účinnosti tejto zmluvy a následne kedykoľvek počas doby jej 

trvania nebude schopný plniť svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy, je povinný uhradiť 

objednávateľovi okrem zmluvnej pokuty podľa predchádzajúceho bodu, aj finančný rozdiel medzi 

odplatou dohodnutou v tejto zmluve a náhradným riešením, ktoré objednávateľ musel realizovať 

za účelom zaistenia stráženia a ochrany majetku, pričom nárok objednávateľa na náhradu škody 

tým nie je dotknutý. 

2.13 V prípade, ak u niektorého zo zamestnancov dodávateľa bude zistené požitie alkoholu alebo iných 

omamných látok pri výkone strážnej služby, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 

500 EUR, a to za každé jednotlivé porušenie. 

2.14 Popri nárokoch ustanovených v tejto zmluve má objednávateľ nárok na náhradu škody a to aj   

v rozsahu presahujúcom výšku zmluvnej pokuty. 

2.15 Dodávateľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu, prípadne finančný rozdiel podľa 

bodu 2.12 v lehote splatnosti do 14 dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa na zaplatenie 

dodávateľovi, a to bankovým prevodom na bankový účet objednávateľa.  

2.16 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať splatné nároky na náhradu škody, zmluvnú 

pokutu a úroky z omeškania voči cene za poskytovanie strážnej služby podľa tejto zmluvy 

a uhradiť dodávateľovi cenu zníženú o príslušnú sumu. O započítaní zmluvnej pokuty do faktúry 



5 

 

objednávateľ upovedomí (prostredníctvom emailu) dodávateľa minimálne 5 pracovných dní 

vopred. 

 

Článok III 

Miesto plnenia 

 

3.1  Miestom plnenia tejto zmluvy sú všetky objekty uvedené v článku I. bod 1.3 tejto zmluvy. 

 

Článok IV 

Trvanie a spôsob ukončenia zmluvy 

 

4.1  Táto zmluva sa uzatvára sa na dobu určitú a to odo dňa 10.10.2021 do 09.10.2022. Dodávateľ sa 

zaväzuje začať s poskytovaním služby dňa 10.10.2021 ráno o 00:00 hod. a ukončiť poskytovanie 

služby dňa 09.10.2022 o 24:00 hod. večer. 

4.2  Táto zmluva zaniká: 

- písomnou dohodou oboch zmluvných strán, 

- zánikom ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez právneho nástupcu, 

- písomným odstúpením od zmluvy v prípadoch podľa tejto zmluvy alebo podľa Obchodného 

zákonníka, 

- písomnou výpoveďou, 

- splnením predmetu zmluvy. 

4.3 Zmluva môže zaniknúť aj písomnou výpoveďou zo strany objednávateľa s dvojmesačnou 

výpovednou dobou, a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej 

zmluvnej strane.  

4.4 V prípade podstatného porušenia zmluvy je odstupujúca strana oprávnená od zmluvy odstúpiť, ak 

to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení 

dozvedela. Zmluvné strany považujú porušenie zmluvy v zmysle § 344 Obchodného zákonníka, za 

podstatné v týchto prípadoch: 

- nedodržanie zmluvnej ceny podľa čl. II tejto zmluvy a prílohy č. 1, 

- nedodržanie lehôt uskutočňovania plnenia služby, 

- nedodržanie kvality alebo rozsahu poskytovaných služieb, 

- v ostatných prípadoch podľa tejto zmluvy. 

4.5 V prípade, že dôjde k porušeniu zmluvných povinností, ktoré zmluvné strany neoznačili ako 

podstatné, platia pre odstúpenie od zmluvy príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 

4.6  Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej 

zmluvnej strane. 

4.7 Odstúpenie od tejto zmluvy si vyžaduje písomnú formu a musí byť druhej zmluvnej strane doručené 

na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú i) dňom 

potvrdeného prevzatia zásielky prijímateľom, alebo ii) ak nedôjde k prevzatiu zásielky, uplynutím 

5. pracovného dňa odo dňa preukázateľného podania zásielky na pošte alebo odovzdaním 

kuriérskej službe.  

4.8 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak dodávateľ dodatočne splní porušenú 

povinnosť zakladajúcu právo na objednávateľa na odstúpenie od zmluvy a podá o tejto skutočnosti 

správu. 

 

Článok V 

Zodpovednosť za vady plnenia a škodu 

 

5.1  Dodávateľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorá mu vznikne pri plnení povinností 

dodávateľa, alebo v priamej súvislosti s týmto plnením, resp. v súvislosti s porušením týchto 

povinností alebo jeho úmyselným konaním. Dodávateľ zodpovedá za škodu aj v prípade, ak bola 

škoda spôsobená okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Dodávateľ sa zaväzuje mať uzavreté 

poistenie zodpovednosti za škodu počas celej doby trvania zmluvného vzťahu na poistnú sumu vo 

výške minimálne 500 000 EUR. Dodávateľ sa zároveň zaväzuje mať počas celej doby trvania 
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zmluvného vzťahu uzatvorené poistenie pre prípad  škôd spôsobených krádežou, vlámaním alebo 

lúpežným prepadnutím, s minimálnou výškou poistného plnenia 50 000 EUR.  

Poistenie musí byť platné ku dňu platnosti tejto zmluvy a dodávateľ musí objednávateľovi 

predložiť doklad o poistení najneskôr ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Porušenie 

povinnosti podľa tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou od tejto 

zmluvy odstúpiť. 

5.2  Objednávateľ je povinný každú vzniknutú škodu na jeho majetku bez zbytočného odkladu po jej 

zistení ohlásiť dodávateľovi. Každá škoda bude riešená za súčinnosti zúčastnených strán, prípadne 

policajného zboru a jej náhrada bude realizovaná po prerokovaní zmluvnými stranami, odbornom 

vyčíslení a následnom vyúčtovaní objednávateľom faktúrou dodávateľovi. Objednávateľ je v tomto 

prípade oprávnený postupovať podľa bodu 2.16 tejto zmluvy. 

5.3  Dodávateľ zodpovedá za škody, v súvislosti s porušením povinnosti poskytnúť službu bez závad. 

Dodávateľ nezodpovedá za škody na jednotlivých pracoviskách, pokiaľ nie sú riadne uzamknuté a 

zabezpečené, bez zavinenia strážnikov – zamestnancov dodávateľa. 

5.4  Ďalšie otázky zodpovednosti a náhrady škody neupravené priamo touto zmluvou sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

 

Článok VI 

Povinnosti dodávateľa 

 

6.1  Dodávateľ zodpovedá za vadné plnenie svojich povinností uvedených v tejto zmluve. Kontrolu 

plnenia vykonáva poverený pracovník objednávateľa na základe potreby (denne, týždenne, alebo 

mesačne). V prípade, ak zistí, že došlo k vadnému plneniu povinností zo strany dodávateľa, 

objednávateľ po zistení tejto skutočnosti zaznačí zápisom do Inšpekčnej knihy, ktorá bude na 

stanovišti SBS, reklamované vadné plnenie, resp. iné pripomienky, sťažnosti, návrhy na zlepšenie 

práce. Reklamácie sa zapisujú do Inšpekčnej knihy najneskôr do 24 hodín  od ich zistenia.  

6.2 Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať strážnu službu v rozsahu a za podmienok podľa tejto zmluvy  

v súlade s platnou právnou úpravou a pracovným poriadkom objednávateľa. 

6.3  Dodávateľ ako aj jeho zamestnanci, prípadne všetky osoby, prostredníctvom ktorých bude 

dodávateľ realizovať svoje povinnosti, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých 

skutočnostiach, údajoch a informáciách o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s plnením predmetu 

zmluvy a zaväzujú sa pri práci s osobnými údajmi dodržiavať ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a zaväzujú sa, že nepoužijú informácie získané pri plnení tejto zmluvy 

pre iný účel a to aj po ukončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy. Dodávateľ sa zaväzuje, že 

zabezpečí zachovávanie mlčanlivosti, dodržiavanie zákona o ochrane osobných údajov a zákaz 

použitia informácií tak, aby bol naplnený účel tohto bodu zmluvy a súčasne sa zaväzuje, že na 

požiadanie objednávateľa uvedené preukáže, pričom konkrétne práva a povinnosti budú upravené 

samostatnou zmluvou, ktorú sa zároveň dodávateľ zaväzuje podpísať. V prípade porušenia 

povinnosti dodávateľa uvedenej v tomto bode zmluvy tento zodpovedá za škodu, ktorá bude 

objednávateľovi spôsobená.  

6.4 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre svojich zamestnancov pitný režim, umývacie, čistiace, 

prípadne dezinfekčné  prostriedky potrebné pre zabezpečenie telesnej hygieny podľa zákona č. 

124/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

6.5 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť súčinnosť pri uplatňovaní požiarnych predpisov, živelných 

pohromách, vzniku prevádzkovej havárie alebo inej mimoriadnej udalosti a vyhlasovaní stupňov 

pohotovosti. 

6.6 Dodávateľ zodpovedá za prípadné  škody spôsobené počas výkonu strážnej služby zamestnancami 

dodávateľa, ktoré vzniknú v dôsledku nedodržania všeobecne platných právnych predpisov a iných 

predpisov a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Dodávateľ zodpovedá za hodnoty zverené 

mu objednávateľom. 

6.7 Dodávateľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi zoznam s identifikačnými údajmi zamestnancov, 

ktorí budú vykonávať strážnu službu podľa tejto zmluvy a to pred začatím plnenia podľa tejto 

zmluvy. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečovať výkon strážnej služby podľa tejto zmluvy. Dodávateľ 

sa zaväzuje zabezpečovať výkon strážnej služby len zamestnancami, ktorí sú odborne spôsobilými 

osobami spĺňajúcimi podmienky podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, ktorí úspešne absolvovali 
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skúšku odbornej spôsobilosti a sú držiteľmi platného preukazu odbornej spôsobilosti typu „S“ v 

zmysle zákona o súkromnej bezpečnosti. Dodávateľ sa zároveň zaväzuje zabezpečiť, aby osoby, 

ktoré budú vykonávať činnosť v zmysle tejto zmluvy, boli bezúhonné, zdravotne a odborne 

spôsobilé k tejto činnosti. V prípade potreby vykonania akýchkoľvek zmien je dodávateľ povinný 

predložiť zmeny na odsúhlasenie objednávateľovi aspoň 3 pracovné dni pred plánovaným 

termínom zmeny. Objednávateľ má právo odmietnuť osoby, u ktorých bude mať pochybnosť o 

výkone strážnej služby, pričom odmietnutie musí mať písomnú formu. 

6.8 Dodávateľ je povinný vadné plnenie svojich povinností uvedených v tejto zmluve odstrániť bez 

zbytočného odkladu. Ak vadné plnenie spočíva v tom, že práca nebola vykonaná vôbec, alebo v 

menšom rozsahu, za nevykonanú prácu nevzniká dodávateľovi nárok na dohodnutú cenu. Tento 

rozsah je dodávateľ povinný odpočítať pri vystavení mesačnej faktúry. Neodstránenie vytýkaných 

vád plnenia bezodkladne, prípadne v lehote osobitne dohodnutej s objednávateľom sa bude 

považovať za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou objednávateľa od tejto zmluvy odstúpiť. 

6.9 Dodávateľ zodpovedá v plnom rozsahu za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov a 

tretích osôb, ktoré v jeho mene poskytujú služby v objektoch stráženia uvedených v tejto zmluve. 

6.10 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť kontrolu svojich zamestnancov a tretích osôb, ktoré pre neho 

služby poskytujú, aby služby u objednávateľa neposkytovali pod vplyvom alkoholu alebo iných 

omamných látok. Právo kontrolovať zamestnancov dodávateľa a tretie osoby podľa 

predchádzajúcej vety má aj objednávateľ, resp. ním poverený zamestnanec. V prípade zistenia, že 

niektorá z uvedených osôb je pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, je dodávateľ 

povinný okamžite túto osobu nahradiť. Za škody spôsobené zamestnancami dodávateľa a tretími 

osobami konajúcimi v mene dodávateľa na majetku objednávateľa zodpovedá v plnom rozsahu 

objednávateľovi dodávateľ. 

6.11 Dodávateľ sa zaväzuje vybaviť zamestnancov pri výkone strážnej služby uniformou s jasne 

viditeľným označením názvu dodávateľa a identifikačnými preukazmi ako aj vlastným výstrojom 

potrebným pri výkone strážnej služby. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že objednávateľ má 

právo odmietnuť osoby, o ktorých bude mať pochybnosť o riadnom výkone strážnej služby pričom 

odmietnutie musí mať písomnú formu. Pre takýto prípad sa dodávateľ bezvýhradne zaväzuje 

nahradiť takúto osobu inou osobou a to bezodkladne. 

6.12 Okrem povinností uvedených v tomto článku zmluvy, sa dodávateľ ďalej zaväzuje pre 

objednávateľa v jeho objektoch uvedených v článku I bod 1.3 zabezpečovať:  

- vykonávanie pochôdzok v nepravidelných časových intervaloch v celom areáli objednávateľa,  

okolo jednotlivých objektov (budov), 

- vykonávanie činností v mimopracovnom čase podľa ust. zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane 

pred požiarmi v platnom znení a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej 

prevencii, 

- kontrolu vnútorných priestorov jednotlivých objektov (budov) objednávateľa nachádzajúcich 

sa v predmetných areáloch,  

- kontrolu zamestnancov objednávateľa zameranú na zamedzenie neoprávneného užívania a 

vynášania služobných vecí, materiálu a rozkrádania majetku stráženého objektu, ak je to 

zrejmé z ich konania,  

- kontrolu podozrivých osôb vo vnútri areálov ako aj objektov (budov) objednávateľa a 

oznamovanie takýchto osôb príslušníkom policajného zboru, 

- okamžité vyvedenie osôb, ktoré sa zdržujú v budovách a objektoch objednávateľa 

neoprávnene z areálu objednávateľa,  

- ochranu zamestnancov objednávateľa v rámci areálov ako aj objektov (budov) objednávateľa 

- kontrolu a obsluhu nainštalovaných signalizačných zariadení (požiarny poplachový systém), 

- kľúčový režim podľa písomného pokynu objednávateľa, 

- kontrolu a ochranu obvodových oplotení areálov objednávateľa, 

- na požiadanie objednávateľa súčinnosť pri plnení mimoriadnych úloh súvisiacich so 

zabezpečením priestoru a bezpečnosti. 

- kontrolu objektu v mimopracovnom čase.  

6.13 Dodávateľ sa ďalej zaväzuje pri plnení svojich povinností v zmysle tejto zmluvy spolupracovať s 

poverenými zamestnancami objednávateľa, informovať ich o zistených závadách a nedostatkoch, 

predkladať návrhy na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone strážnej služby a zabezpečovať 
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súčinnosť a spoluprácu s orgánmi policajného zboru, ako aj ďalšími zložkami integrovaného 

záchranného systému. 

6.14 V rámci činností vykonávaných dodávateľom podľa tohto článku sa dodávateľ zaväzuje 

predovšetkým zabezpečovať v objektoch objednávateľa ochranu majetku, požiarnu ochranu  

a ochranu života a zdravia zamestnancov objednávateľa a tretích osôb nachádzajúcich sa v týchto 

objektoch. Zabezpečovanie uvedených činností bude špecifikované v pláne ochrany -Prevádzkovej 

smernici spracovanej dodávateľom do 10 dní po doručení prvej objednávky dodávateľovi. 

6.15 Dodávateľ sa ďalej zaväzuje zabezpečiť 24 hodín každý deň nepretržite dostupnosť strážnikov, 

prostredníctvom ktorých bude poskytovať objednávateľovi služby podľa tejto zmluvy, za účelom 

zabezpečenia ich súčinnosti s objednávateľom v prípade krízovej situácie, alebo obdobnej potreby 

objednávateľa, alebo jeho zamestnancov. Uvedenú dostupnosť dodávateľ zabezpečí 

prostredníctvom mobilného telefónu, ktorý bude aktívny 24 hodín každý deň nepretržite. 

Dodávateľ sa zaväzuje pre tento účel vybaviť zamestnancov na svoje náklady služobnými 

mobilnými telefónmi, pričom čísla sa zaväzuje oznámiť objednávateľovi za účelom dosažiteľnosti 

zamestnanca dodávateľa počas výkonu strážnej služby. 

6.16 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade opakovaného porušenia povinností dodávateľom 

uvedených v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený uplatniť voči dodávateľovi zmluvnú pokutu 

vo výške 300 EUR za každý aj začatý deň porušovanej povinnosti, na ktorú bol objednávateľom 

opakovane, minimálne dvakrát upozornený, až do odstránenia závadného stavu, pokiaľ sa zmluvné 

strany nedohodnú na spôsobe nápravy.  

 

Článok VII 

Povinnosti objednávateľa 

 

7.1 Objednávateľ sa zaväzuje sa sústavne vytvárať potrebné podmienky pre riadny výkon strážnej 

služby. 

7.2 Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť viditeľné označenie areálov o stráženom objekte. 

7.3 Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť priestor pre uloženie osobných vecí zamestnancov 

dodávateľa. 

7.4 Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť zamestnancov určených pre styk a výkon kontroly 

zamestnancov dodávateľa. 

7.5 Objednávateľ sa zaväzuje v prípade služobného zákroku poskytnúť dodávateľovi primeranú 

súčinnosť. 

7.6 Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť v režimových opatreniach podmienky upravujúce režim 

vstupu, pohybu a činnosti zamestnancov objednávateľa, tretích osôb a dopravných prostriedkov. 

7.7 Objednávateľ sa zaväzuje oboznámiť dodávateľa s: 

• umiestnením hlavných uzáverov inžinierskych sietí, 

• umiestnením protipožiarnych zariadení, únikových východov a ciest, 

• postupom pri zabezpečovaní hlásnej služby na úseku požiarnej ochrany, vzniku 

prevádzkovej havárie alebo mimoriadnej udalosti a vyhlasovaní stupňov pohotovosti, 

• pracovným a dopravným poriadkom objednávateľa, 

• so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci týkajúcich sa pohyb osôb a  motorových 

vozidiel v priestoroch objednávateľa. 

7.8 Objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať dodávateľa o všetkých 

skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na riadny výkon povinností dodávateľa podľa tejto zmluvy. 

7.9  Objednávateľ si vyhradzuje právo a dodávateľ je zároveň povinný bez obmedzenia 

objednávateľovi umožniť vykonať kontrolu kvality výkonu strážnej služby, vrátane kontroly na 

požívanie alkoholických nápojov. V prípade zistených nedostatkov ich dodávateľ bezodkladne 

alebo v dohodnutej lehote odstráni a zabezpečí nápravu, a to najneskôr do 3 pracovných dní od 

zistenia nedostatku, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Dodávateľ na požiadanie objednávateľa 

zabezpečí výmenu zamestnanca vykonávajúceho strážnu službu v prípade neplnenia alebo 

porušenia povinností pri výkone strážnej služby iným zamestnancom.  

 

 

 



9 

 

Článok VIII 

Subdodávatelia 

 

8.1  Dodávateľ vykonáva služby samostatne alebo prostredníctvom objednávateľom vopred 

odsúhlaseného subdodávateľa. Dodávateľ má právo na zmenu, resp. doplnenie nového 

subdodávateľa po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa. 

8.2 Pokiaľ dodávateľ zadáva akýkoľvek podiel plnenia zo zmluvy vopred odsúhlasenému   

subdodávateľovi, za plnenie podľa tejto zmluvy zodpovedá tak, ako keby plnenie vykonával sám. 

8.3 Dodávateľ garantuje spôsobilosť subdodávateľov pre plnenie predmetu zmluvy. 

8.4 Ak má dodávateľ v úmysle zadávať určitý podiel plnenia z tejto zmluvy prostredníctvom 

subdodávateľa v čase po uzavretí zmluvy, dodávateľ tak môže urobiť iba s predchádzajúcim 

písomným súhlasom objednávateľa. Zámer realizácie predmetu tejto zmluvy prostredníctvom 

subdodávateľa je dodávateľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 5 pracovných 

dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom dodávateľ plánuje zadať určitý podiel plnenia 

z tejto zmluvy tomuto subdodávateľovi, a to s uvedením údajov o osobe oprávnenej konať za 

subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia (aktualizovaný 

zoznam subdodávateľov).  

8.5  Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mali 

riadne splnené povinnosti ohľadom zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona 

č. 315/2016 Z. z.  

8.6  Za účelom preukázania splnenia povinnosti v zmysle prechádzajúceho bodu tohto článku zmluvy 

je dodávateľ povinný kedykoľvek na výzvu objednávateľa bezodkladne, najneskôr však do 3 

pracovných dní, predložiť objednávateľovi všetky zmluvy so subdodávateľmi identifikovanými v 

Prílohe č. 2 zmluvy, resp. následne doplnenými/ zmenenými postupom podľa bodu 8.4 tohto článku 

zmluvy a zároveň predložiť zoznam všetkých subdodávateľov, ktorí napĺňajú definičné znaky 

partnera verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z., v dôsledku ich participácie na plnení 

tejto zmluvy. Za úplnosť a pravdivosť poskytnutých údajov nesie plnú zodpovednosť dodávateľ.  

8.7  V prípade, ak dodávateľ poruší povinnosť v zmysle bodu 8.5 tohto článku zmluvy, a teda bude táto 

zmluva plnená (resp. budú na jej plnení participovať) subdodávateľmi, ktorí si riadne nesplnili 

svoju zákonnú povinnosť zápisu (resp. jeho udržiavania) do registra partnerov verejného sektora, 

má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu od dodávateľa vo výške 5.000 EUR (slovom: päťtisíc 

eur).  

8.8  V prípade omeškania dodávateľa so splnením povinnosti v zmysle bodu 8.6 tohto článku zmluvy, 

má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR (slovom päťsto eur), a to za každý 

aj začatý deň omeškania.  

 

Článok IX 

Záverečné ustanovenia 

 

9.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania tejto zmluvy všetkými zmluvnými stranami a 

účinnosť dňa 10.10.2021. 

9.2 Komunikácia zmluvných strán v rámci plnenia tejto zmluvy sa uskutoční prostredníctvom určených 

kontaktných osôb, ktorými sú  

za objednávateľa: Bc. Peter Hudák , tel. č. +421 917 626 251 

e-mail: peter.hudak@scksk.sk  

za dodávateľa: Peter Kasan, tel. č. +421 904 473 921  

e-mail: info@kasprofsecurity.sk  

9.3 Písomnosti medzi zmluvnými stranami sa doručujú doporučene poštou alebo kuriérskou službou 

na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, resp. na adresu naposledy písomne 

oznámenú druhej zmluvnej strane (ďalej len "platná adresa"). V prípade, ak sa zásielka napriek jej 

náležitému odoslaniu na platnú adresu vráti a je považovaná za nedoručiteľnú alebo ak adresát 

zásielku odmietne prevziať alebo ak zásielka nebude v odbernej lehote prevzatá, platí, že bola 

doručená dňom jej posledného uloženia na pošte, resp. u kuriérskej služby. Za dodržanie písomnej 

mailto:peter.hudak@scksk.sk
mailto:info@kasprofsecurity.sk
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formy sa pre účely tejto zmluvy považuje aj emailová komunikácia, ktorú si zmluvné strany 

oznámili, s výnimkou zasielania prejavov vôle majúcich za následok ukončenie tejto zmluvy.  

9.4 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Po podpísaní zmluvy dostane každá zo 

zmluvných strán po dve vyhotovenia.  

9.5 Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu je možné len formou očíslovaných písomných dodatkov 

podpísaných oboma zmluvnými stranami.  

9.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že na právne úkony sú plne právne spôsobilé a že obsah zmluvy sa 

zhoduje so súhlasnými, slobodnými a vážnymi prejavmi ich skutočnej vôle, že zmluvu neuzavreli 

v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.  

9.7 Práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia právnym poriadkom 

Slovenskej republiky. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a Zákona o súkromnej bezpečnosti.  

9.8 Dodávateľ je oprávnený postúpiť pohľadávky, ktoré vznikli v súvislosti s plnením podľa tejto 

zmluvy, na tretie osoby len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa.  

9.9 Zmluvné strany sa dohodli, že postúpenie pohľadávok vykonané bez predchádzajúcich vyššie 

uvedených písomných súhlasov je neplatné. 

9.10 V prípade, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy sú alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú neplatné, 

neúčinné alebo nevynútiteľné, nemá to a ani to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť 

alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere 

rokovať, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným 

ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo najviac podobný ustanoveniu ktoré je 

nahradzované, pričom účel a zmysel tejto zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, kým takáto 

dohoda nebude uzavretá, rovnako aj pre prípad, že k nej nedôjde vôbec, sa na nahradenie 

neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia použijú ustanovenia slovenských 

právnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám podľa predchádzajúcej vety. 

9.11 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:  

Príloha č. 1:  Cenová ponuka  

Príloha č. 2:  Zoznam všetkých známych subdodávateľov 

 

 

Objednávateľ:      Dodávateľ:  

 

 

V Košiciach, dňa 06.10.2021    V Košiciach, dňa 06.10.2021 

 

 

 

 

_______________________________   _____________________________ 

Správa ciest Košického samosprávneho kraja  KASprof-SECURITY agency s.r.o, r.s.p 

doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA   Peter Kasan 

generálny riaditeľ     konateľ 





Príloha č.2 zmluvy 

VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH 

 
Dodávateľ: 

Obchodné meno / Názov:  KASprof - SECURITY agency s.r.o, r.s.p 

Sídlo / Miesto podnikania:  Oravské Veselé 440, 029 62 Oravské Veselé 

IČO:    36 374 199 

 

 

Dolu podpísaný zástupca dodávateľa (meno a priezvisko) Peter Kasan týmto čestne vyhlasujem, že pri plnení predmetu zákazky na poskytovanie služby, Zmluva 

č. 319/10/2021/SCKSK o poskytovaní strážnej služby pre verejného obstarávateľa Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 

042 66 Košice, Slovenská republika, IČO: 35 555 777: 

 

- sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zmluvy budeme plniť vlastnými kapacitami* 

- sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia*: 

⁕Nehodiace sa preškrtnúť 

 

P.č. 
Obchodný názov 

subdodávateľa 
IČO 

Podiel na 

realizácii 

zákazky v % 

Predmet subdodávky 

Osoba oprávnená konať v mene subdodávateľa 

Meno a priezvisko Adresa pobytu 
Dátum 

narodenia 

1.        

        

        

 

 

 

V Košiciach, dňa 06.10.2021 

 

..................................................................... 
Meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby dodávateľa 


