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Zmluva o poskytovaní služieb autorizovaného bezpečnostného technika 

č. objednávateľa: 112/09/2019/SCKSK 
(ďalej ako „zmluva“) 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej ako „Obchodný 

zákonník“) 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

 

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: Ing. Jozef Rauch, riaditeľ 

osoba oprávnená rokovať  

vo veciach obchodných:  Bc. Peter Hudák, vedúci referátu BOZP 

IČO:     35 555 777 

DIČ:     202 177 2544 

IČ DPH:     SK 202 177 2544 

bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

IBAN:     SK68 8180 0000 0070 0040 9705 

Swift / BIC:    SPSRSKBA  

právna forma: príspevková organizácia zriadená Košickým 

samosprávnym krajom 

kontakt:    tel.: 055/78 60 011, e-mail:sekretariat@scksk.sk  

web stránka pre zverejnenie zmluvy: www.scksk.sk  

 

(ďalej ako „objednávateľ“) 

 

a 

 

Poskytovateľ:   Safety Management s.r.o. 

miesto podnikania/sídlo:  Kostolianska cesta 131, 040 01 Košice 

osoba konajúca v mene spoločnosti: Bc. Andrej Macko, konateľ 

IČO:     46747397 

DIČ:     2023558537 

IČ DPH:     SK2023558537 

bankové spojenie   VUB a.s. 

IBAN:   SK96 0200 0000 0030 4963 1659 

Swift/BIC:    SUBASKBX 

právna forma: spoločnosť zapísaná v Obch. reg. Okresného súdu 

Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 30186/V 

kontakt:    tel.:0907 996 424, e-mail: andrej.macko@gmail.com 

 

(ďalej ako „poskytovateľ“) 

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 
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PREAMBULA 

 

Táto zmluva sa uzatvára na základe vyhodnotenia ponúk zaslaných na výzvu 

na predkladanie ponúk s názvom: Zabezpečenie služieb autorizovaného bezpečnostného 

technika (ďalej ako „výzva“). Objednávateľ na poskytovanie služieb, ktoré tvoria predmet 

plnenia podľa tejto zmluvy, použil postup verejného obstarávania – zadávanie zákaziek 

s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Úspešnou ponukou na výzvu objednávateľa bola 

ponuka poskytovateľa (ďalej ako „ponuka“). 

 

 

Článok I 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa počas účinnosti tejto zmluvy riadne 

a včas poskytovať objednávateľovi (formou úplného outsourcingu) komplexné služby 

autorizovaného bezpečnostného technika (ďalej ako „ABT“) v zmysle zákona č. 124/2006 

Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení (ďalej ako „služby“) a záväzok objednávateľa platiť poskytovateľovi za 

poskytnuté služby dohodnutú paušálnu odplatu. 

2. Poskytovateľ je oprávnený vykonávať činnosti bezpečnotechnickej služby (ďalej ako 

„BTS“) na základe rozhodnutia Národného inšpektorátu práce zo dňa: 18.9.2012, ev. čís.: 

BTS-0245/12. 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

zabezpečí jednotlivé výkony BTS pre nasledovné priestory a prevádzky objednávateľa 

(ďalej ako „prevádzky“): 

a) Riaditeľstvo Košice, Ostrovského 1, 040 01 Košice 

b) Pracovisko Rožňava, Betliarska 9, 048 01 Rožňava 

c) Skladové hospodárstvo Malý Vrch, Krásnohorské podhradie časť Malý Vrch 

d) Pracovisko Košice okolie, Hviezdoslavova 48, 045 01 Moldava nad Bodvou 

e) Cestmajsterstvo Čaňa, Živičná 7, 044 14 Čaňa 

f) Pracovisko Spišská Nová Ves, Tepličská cesta 9, 052 01 Spišská Nová Ves 

g) Cestmajsterstvo Mníšek nad Hnilcom, Mníšek nad Hnilcom 220, 055 64 Mníšek nad 

Hnilcom 

h) Cestmajsterstvo Krompachy, Trangusova 1, 053 42 Krompachy 

i) Pracovisko: Michalovce, Lastomírska 6, 071 01 Michalovce 

j) Cestmajsterstvo Veľké Kapušany, Hadabuda 21, 079 01 Veľké Kapušany 

k) Cestmajsterstvo Sobrance, Kúpeľská 63, 073 01 Sobrance 

l) Pracovisko Trebišov, Ruskovská 3, 075 18 Trebišov 

m) Areál Sečovce, SNP 868/135, 078 01 Sečovce 

n) Cestmajsterstvo Kráľovský Chlmec, Kapušanská 65, 077 01 Kráľovský Chlmec 

o) Cestmajsterstvo Košický Klečenov, 9026 Košický Klečenov 044 45 

4. Poskytovateľ sa zaväzuje, že na plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy 

využije len osoby spĺňajúce všetky odborné predpoklady na výkon jednotlivých činností, 

ktoré sú stanovené v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch. 

5. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť priebežné plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich 

z tejto zmluvy podľa aktuálnych potrieb objednávateľa a to nepretržite, resp. 

v ktorejkoľvek dennej alebo nočnej dobe. 

6. Pre potreby výkonu bezpečnostnotechnickej služby poskytovateľ najmä: 
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a) na prevádzkach objednávateľa vyhľadáva a identifikuje riziká, ktoré môžu byť 

príčinou pracovných úrazov, 

b) vypracúva, vedie a priebežne aktualizuje predpísanú dokumentáciu BOZP, 

c) vykonáva vstupné, opakované a periodické školenia zamestnancov, vedúcich 

zamestnancov a zástupcov zamestnancov, 

d) vykonáva pravidelné kontroly a audity stavu BOZP, 

e) poskytuje konzultácie, metodickú a odbornú pomoc týkajúcu sa plnenia povinností 

objednávateľa na úseku BOZP, 

f) zúčastňuje sa na externých kontrolách zameraných na stav BOZP zo strany inšpekcie 

práce, regionálnych úradov verejného zdravotníctva a pod.; v prípade zistenia 

nedostatkov vypracuje dokumentáciu a odstráni nedostatky v termínoch určených 

príslušným kontrolným orgánom, 

g) zabezpečuje styk s orgánmi štátnej správy v oblasti inšpekcie práce a v mene 

objednávateľa vypracúva príslušné hlásenia, 

h) vyšetruje registrované a závažné pracovné úrazy zamestnancov objednávateľa ako aj 

iných osôb nachádzajúcich sa v prevádzkach objednávateľa, 

i) plní ďalšie úlohy BTS. 

 

 

Článok II 

Cena 

 

1. Cena predmetu plnenia podľa tejto zmluvy v rozsahu čl. I tejto zmluvy je dohodnutá 

v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, na základe výzvy 

a predloženej ponuky. Cenová kalkulácia za poskytnutie služieb tvoriacich predmet 

plnenia podľa tejto zmluvy je uvedená v bode 3 tohto článku. Ponuková cena uvedená 

v tabuľke v bode č. 3 je záväzná počas účinnosti tejto zmluvy a jej zmena nie je 

prípustná, okrem zmeny zákonnej sadzby DPH. V cene sú započítané náklady 

na dopravu do miest poskytovania služby a všetky ostatné náklady spojené s plnením 

predmetu plnenia poskytovateľom. 

2. Poskytovateľ prehlasuje, že v cenovej ponuke ocenil všetky položky vyšpecifikované 

objednávateľom. 

3. Cena za poskytnutie služieb podľa tejto zmluvy je: 

 

Názov predmetu zákazky 
Merná 

jednotka 

Celková cena 

bez DPH v € 
DPH 20 % 

Celková cena 

s DPH v € 

Zabazpečenie služieb 

autorizovaného 

bezpečnostného technika 
celok 14 400,00 2 880,00 17 280,00 

 

4. K cene bude poskytovateľ fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov v čase 

fakturácie. 

5. V prípade, ak poskytovateľ ku dňu predkladania ponúk nie je platcom DPH, avšak po 

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

Povinnosti poskytovateľa 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať jednotlivé činnosti BTS v termínoch, ktoré dohodne 

s objednávateľom. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že sa pri výkone svojej činnosti bude riadiť pokynmi 

objednávateľa a že svoju činnosť bude vykonávať v súlade s jeho záujmami. 

3. Poskytovateľ je povinný uchovávať doklady a iné veci, ktoré získal v súvislosti so svojou 

činnosťou od objednávateľa alebo od tretích osôb, a najneskôr po skončení zmluvného 

vzťahu niektorým zo spôsobov uvedených v článku VI zmluvy, inak vždy na požiadanie 

objednávateľa, je povinný odovzdať ich objednávateľovi. 

4. Pri plnení predmetu zmluvy je poskytovateľ povinný postupovať v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a dodržiavať lehoty v nich stanovené. Osobitne sa 

zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce spôsob nakladania  

s osobnými údajmi, najmä zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

5. Poskytovateľ je povinný pri vstupe do jednotlivých prevádzok rešpektovať pokyny 

objednávateľa, s ktorými bol preukázateľne oboznámený, najmä ohlásiť svoju návštevu 

u príslušného vedúceho zamestnanca a pohybovať sa po prevádzkach len v sprievode 

objednávateľom určenej osoby. 

6. Ak poskytovateľ nevykoná svoju činnosť riadne (t. j. v súlade s touto zmluvou 

a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi), objednávateľ si voči nemu 

môže uplatniť nárok na náhradu spôsobenej škody. 

7. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi nedodržaním 

doporučení poskytovateľa. 

 

 

Článok IV 

Povinnosti objednávateľa 

 

1. Objednávateľ berie na vedomie, že riadne a včasné plnenie povinností ABT závisí na 

poskytnutí riadnej a včasnej vzájomnej súčinnosti (predovšetkým zo strany jeho zložiek 

BOZP a ľudských zdrojov). 

2. Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi na požiadanie všetky informácie 

a podklady nevyhnutné pre jeho činnosť BTS. Zároveň je povinný poskytnúť 

poskytovateľovi dokumentáciu BOZP (ak bola objednávateľom vypracovaná). 

3. Objednávateľ je povinný umožniť poskytovateľovi prístup na všetky prevádzky 

špecifikované v článku I bod 3. tejto zmluvy. 

4. Objednávateľ je povinný preukázateľne informovať poskytovateľa o každej zmene 

pracovných podmienok na niektorej zo svojich prevádzok, ako aj o každej technologickej 

alebo akejkoľvek inej zmene, ktorú objednávateľ vykonal na niektorej zo svojich 

prevádzok a ktorá by mohla mať za následok zmenu pracovných podmienok na prevádzke. 

5. Objednávateľ bez zbytočného odkladu informuje poskytovateľa o nahlásených kontrolách 

orgánov štátnej správy. 
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Článok V 

Odplata a platobné podmienky 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na paušálnej odplate vo výške 300 € bez DPH (360 € s DPH) 

za kalendárny mesiac. 

2. V paušálnej odplate za kalendárny mesiac sú zahrnuté všetky náklady, ktoré 

poskytovateľovi vzniknú v súvislosti s komplexným plnením činností BTS podľa tejto 

zmluvy (vrátane cestovných a administratívnych nákladov a pod.). Poskytovateľ voči 

objednávateľovi nemá nárok na osobitnú náhradu takýchto nákladov. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že paušálna odplata za kalendárny mesiac podľa bodu 1. tohto 

článku bude zo strany objednávateľa hradená na základe faktúry vystavenej 

poskytovateľom po skončení príslušného kalendárneho mesiaca. Poskytovateľ sa zaväzuje 

faktúru podľa predchádzajúcej vety vystaviť najneskôr do 15 dňa nasledujúceho 

kalendárneho mesiaca. Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní od jej doručenia 

objednávateľovi. 

4. V prípade skončenia zmluvného vzťahu v priebehu kalendárneho mesiaca má 

poskytovateľ nárok na alikvotnú časť paušálnej odplaty za kalendárny mesiac podľa bodu 

1. tohto článku. 

5. Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu a tieto údaje: 

- označenie zákazky, 

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, adresa a sídlo, 

- číslo zmluvy, číslo faktúry, 

- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 

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

- fakturovanú sumu. 

6. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ 

je oprávnený vrátiť ju poskytovateľovi do troch pracovných dní na doplnenie 

a poskytovateľ je povinný ju doplniť. V takom prípade nová lehota splatnosti faktúry začne 

plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

 

 

Článok VI 

Doba trvania zmluvy, skončenie zmluvy 

 

1. Cena za poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy je 17 280,00 EUR s DPH (ďalej ako 

„cena“). 

2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu 48 mesiacov odo dňa účinnosti tejto 

zmluvy. 

3. Táto zmluva skončí uplynutím doby jej trvania podľa bodu 2. tohto článku. Pred 

uplynutím doby jej trvania môže dôjsť k skončeniu zmluvy nasledovnými spôsobmi: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán – zmluvný vzťah skončí ku dňu uvedenému 

v tejto dohode, 

b) zánikom ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez právneho nástupcu – zmluvný 

vzťah skončí ku dňu zániku zmluvnej strany, 

c) zánikom povolenia poskytovateľa na poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy – 

zmluvný vzťah skončí ku dňu zániku povolenia, 

d) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán – zmluvu možno 

vypovedať z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu; zmluvný vzťah 

skončí uplynutím výpovednej doby, ktorá je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom 
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kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni doručenia výpovede druhej zmluvnej 

strane, 

e) písomným odstúpením ktorejkoľvek zmluvnej strany od tejto zmluvy v prípade 

podstatného porušenia tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou – zmluvný vzťah 

skončí dňom doručenia prejavu vôle od zmluvy odstúpiť druhej zmluvnej strane. 

4. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany objednávateľa sa považuje najmä: 

a) ak objednávateľ neposkytne poskytovateľovi dostatočné údaje a informácie, ktoré sú 

pre poskytovateľa potrebné pre plnenie predmetu tejto zmluvy, alebo 

b) ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou splatnej faktúry po dobu dlhšiu ako 30 dní. 

5. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany poskytovateľa sa považuje najmä: 

a) ak poskytovateľ neplní svoje záväzky podľa tejto zmluvy, a to ani v lehote 3 (troch) 

pracovných dní po predchádzajúcom písomnom upozornení objednávateľa, alebo 

b) ak v súvislosti s porušením povinností poskytovateľa podľa tejto zmluvy dôjde 

k uloženiu pokuty zo strany kompetentných orgánov.  

 

 

Čl. VII 

Porušenie zmluvných povinností a jeho následky 

 

1. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny je poskytovateľ oprávnený 

účtovať objednávateľovi úrok z omeškania v súlade s ustanovením § 369a Obchodného 

zákonníka. 

2. V prípade omeškania poskytovateľa s poskytnutím služieb je objednávateľ oprávnený 

účtovať poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% denne za každý aj začatý deň 

omeškania z mesačnej odplaty objednanej služby, s poskytnutím ktorej je poskytovateľ 

v omeškaní. 

3. V prípade akéhokoľvek iného porušenia povinnosti poskytovateľa vyplývajúcej mu z tejto 

zmluvy je objednávateľ oprávnený účtovať poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1% 

z  ceny predmetu plnenia za každé jednotlivé porušenie tejto zmluvy. 

4. Popri nárokoch ustanovených v tomto článku má poskytovateľ a objednávateľ nárok na 

náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená porušením resp. zanedbaním povinností druhou 

zmluvnou stranou. 

5. 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, najneskôr však do desiatich pracovných dní. 

Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany 

druhej zmluvnej strane. 

6. V prípade porušenia zmluvných povinností, ktoré zmluvné strany neoznačili ako 

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

 

 

Článok VIII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 

Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že v súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaviaže svojich zamestnancov 

a všetky ďalšie osoby na jeho strane, ktoré sa v rámci plnenia zmluvy u neho alebo 
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u objednávateľa oboznámia s osobnými údajmi, povinnosťou mlčanlivosti. Splnenie 

povinnosti v zmysle predchádzajúcej vety je poskytovateľ povinný na výzvu objednávateľa 

kedykoľvek hodnoverne preukázať. 

3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť uskutočnené len na základe 

predchádzajúcej dohody oboch zmluvných strán formou očíslovaných písomných 

dodatkov. 

4. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany 

previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu. 

5. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka. 

6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana 

obdrží po dve (2) vyhotovenia. 

7. Prílohy: Príloha č. 1 – Cenová a technická špecifikácia predmetu zákazky. 

8. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej 

obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne 

podpisujú. 

9. Zmluvné strany sa zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa ich 

týkajú a mohli by mať vplyv na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, 

najmä zmenu či zánik ich právnej subjektivity, zmenu adresy ich sídla, bydliska alebo 

miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, reštrukturalizácie 

alebo likvidácie. Ak niektorá zo zmluvných strán nesplní túto povinnosť, nebude 

oprávnená namietať, že neobdržala akékoľvek oznámenie, a zároveň ponesie 

zodpovednosť za akúkoľvek škodu, ktorú tým utrpí druhá zmluvná strana. 

 

 

 

 

 

Za objednávateľa:     Za poskytovateľa:  

 

V Košiciach, dňa: 09.09.2019   V Košiciach, dňa: 09.09.2019 

 

 

 

 

 

 

 

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

Správa ciest Košického samosprávneho kraja Safety Management s.r.o. 

Ing. Jozef Rauch, riaditeľ    Bc. Andrej Macko, konateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 


