
Zmluva o kontrole a servise č. 232/2018 
uzatvorená podľa§ 269, § 536 a nasl. a§ 591 a nasl. Obchodného zákonníka 

(ďalej len „zmluva") 

objednávateľom: Ústav pamäti národa 
sídlo: Miletičova 19, P.O. Box 29,820 18 Bratislava 218 
IČO: 37 977 997 
DIČ: 2021736365 
banka: Prima banka Slovensko a.s. 
číslo účtu: 1849085001 /5600 
IBAN: SK32 5600 0000 0018 4908 5001 
v zastúpení: Mgr. Mgr. Andrea Kluknavská, PhD., LL.M. 

predsedníčka Správnej rady 

(ďalej len „objednávate!"') 

a 

vykonávateľom: Securilas, s.r.o. 
sídlo: Galvaniho 7/C, 821 04 Bratislava 
IČO: 31 364 764 
zápis v OR: Okresný súd Bratislava 1, odd.: Sro, vl. č.: 6315/B 
Licencia na prevádzkovanie technickej služby č. PT 002224 
DIČ: 2020302086 
IČ DPH: SK2020302086 
banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., 

Pobočka zahraničnej banky 
číslo účtu: 1242 705 008/1111 
IBAN: SK88 1111 0000 0012 4270 5008 
v zastúpení: Ing. Štefan Lastovka, konateľ 

(ďalej len „vykonávate!"') 

(objednávateľ a vykonávateľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany" a jednotlivo aj ako „zmluvná 
strana") 

Táto zmluva sa uzatvára v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
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 a vyhlášky 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona o súkromnej bezpečnosti 

1. 

Vymedzenie niektorých pojmov 

Na účely tejto zmluvy sa rozumie 
a) špecifikácia hlavných prvkov systému: riadiace jednotky, ovládacie a signalizačné 

zariadenia, rozširovacie a kontrolné moduly, prvky slúžiace na detekciu a monitorovanie 
stavov, zdrojové časti, komunikačné zariadenia a pod., 
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b) nevyhnutnými podmienkami prevádzkovania požiadavky pre uz,vanie systému 
určené zhotoviteľom, ktoré je vzhľadom k vlastnostiam systému alebo jeho súčasti 
a vzhľadom k jeho umiestneniu alebo prostrediu, v ktorom je umiestnený, nevyhnutné 
dodržať pre riadny chod systému, najmä zabezpečenie určitých fyzikálnych vlastností 
prostredia, 

c) povereným zástupcom fyzická osoba, z konania ktorej je viazaná osoba v mene ktorej 
koná a ktorej oprávnenie konať vyplýva najmä z udelenej plnej moci, z vnútorných 
predpisov alebo poverenia pri prevádzkovaní podniku; pričom osoba v mene ktorej sa 
koná je z konania povereného zástupcu viazaná, aj keď druhá strana nemohla vedieť, že 
konajúca osoba na to nie je oprávnená, 

d) prevádzkovou knihou sústava záznamov o stave systému a o výkonoch na ňom 
vykonaných, ktoré sú obsiahnuté spravidla na zviazaných hárkoch v písomnej forme, 

e) servisom výkony za účelom odstránenia vád systému, najmä oprava a úprava systému, 
vrátane jeho nastavenia; servisom podľa tejto zmluvy nie je servis vykonávaný na 
základe prevzatej záruky za akosť; servisom podľa tejto zmluvy sa rozumie záručný aj 
pozáručný servis, 

f) službou každý jednotlivý výkon uvedený v čl. III. bod 1. a 2. a v prílohe č. 2, ktorý je 
vykonávateľ podľa tejto zmluvy povinný dodať objednávateľovi, 

g) sprievodnou dokumentáciou systému sústava dokladov týkajúcich sa systému, 
zahrňujúcich najmä návod na obsluhu systému, prevádzkovú knihu, projektovú 
dokumentáciu, doklady o odborných prehliadkach a odborných skúškach, kontrolách 
a skúškach, doklady o overení zhody, zmluvu o dielo, zmluvu o kontrole a servise, ak 
osobitný predpis neustanovuje aj iné doklady. Sprievodná dokumentácia sa odovzdáva 
pri podpise protokolu o odovzdaní systému. 

h) systémom sústava identifikovaná v čl. II. bod 3. tejto zmluvy, 
i) zaškolenou osobou fyzická osoba, spravidla zamestnanec alebo blízka osoba 

objednávateľa, ktorá bola vykonávateľom zaškolená v oblasti činnosti systému, jeho 
prevádzky, opravy, kontroly a skúšky, predovšetkým v rozsahu súvisiacich technických 
predpisov a technických noriem, 

j) zmluvou o dielo zmluva, ktorou sa vykonávateľ zaviazal objednávateľovi alebo jeho 
právnemu predchodcovi dodať systém. 

II. 
Všeobecné ustanovenia 

1. Vykonávateľ je prevádzkovateľom technickej služby podľa § 7 ods. 1 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. 

2. Objednávateľ požaduje poskytovanie služieb v súlade s licenciou vykonávateľa podľa 
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. 

3. Objednávateľ je vlastníkom systémov: 
a) elektrická zabezpečovacia signalizácia (EZS), 
b) elektrická požiarna signalizácia (EPS) 

Systémy sa nachádzajú na adrese Archív Ústavu pamäti národa Miletičova 7, 821 08 
Bratislava v priestoroch depotov Archívu ÚPN. 

4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je špecifikácia objektu a ceny za výkon 
kontrolnej činnosti v prílohe č. 1 k tejto zmluve, v ktorej zmluvné strany určia najmä 
a) umiestnenie objektu, v ktorom sa nachádza systém, s uvedením adresy objektu, 

prípadne iného signifikantného znaku, ktorý umožní jeho jednoznačné vymedzenie, 
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b) smernú vzdialenosť objektu od prevádzky vykonávateľa, ak je objekt umiestnený 
mimo územia Bratislavy, 

c) označenie systému, druh systému a špecifikácie hlavných prvkov systému. 

III. 
Predmet zmluvy 

1. Zmluvné strany sa dohodli uzatvoriť túto zmluvu, ktorej predmetom je poskytovanie 
technických služieb podľa § 7 ods. 1 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 v rozsahu vykonávania 
pravidelných kontrol, údržby a záručného a mimozáručného servisu zabezpečovacích 
systémov, poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie 
pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí. 
Záručný servis vykonaný vykonávateľom je bezodplatný. 

2. Predmetom tejto zmluvy je aj výmena alebo oprava vadných zariadení, ktorých potreba 
vznikla na základe výsledkov pravidelných kontrol a údržby zabezpečovacích systémov, 
poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu 
a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí a s tým 
súvisiacej demontáže vadného zariadenia a dodávky a montáže nového zariadenia alebo 
opraveného zariadenia. 

3. Touto zmluvou sa vykonávateľ zaväzuje v mieste plnenia podľa čl. II. bod 4. tejto zmluvy 
vykonávať pre objednávateľa opakovane služby podľa bodu 1. a 2. tohto čl. zmluvy. 

4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú kontrolné a servisné podmienky uvedené 
v prílohe č. 2 k tejto zmluve, v ktorých zmluvné strany určia najmä 
a) druh, obsah a rozsah služby, 
b) podmienky pre vykonanie služby s uvedením periodicity vykonávania, spôsob určenia 

termínu vykonávania, ak ide o službu, ktorá sa má vykonávať opakovane, alebo 
podmienky pre nástup na vykonanie služby, ak ide o službu, ktorá sa má vykonať 
v prípade potreby, 

c) spôsob ukončenia služby, 
d) iné podmienky, ktoré sú pre danú službu rozhodujúce. 

5. Objednávateľ sa zaväzuje platiť vykonávateľovi za skutočne vykonané služby cenu 
dohodnutú touto zmluvou. 

IV. 

Cena 

1. Výška ceny za jednotlivé druhy poskytovaných služieb v zmysle čl. III. bod 1. tejto zmluvy 
a spôsob jej určenia sú uvedené v špecifikácii objektu a ceny za výkon kontrolnej činnosti, 
ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve a v kontrolných a servisných podmienkach 
uvedených v prílohe č. 2 k tejto zmluve. K cenám uvedeným v prílohách sa pripočíta DPH 
v sadzbe platnej pri dodaní služby. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dodávku a montáž nových zariadení v zmysle 
čl. III. bod 2. tejto zmluvy bude vopred písomne odsúhlasená poverenými zástupcami 
zmluvných strán. 

3. Pred poskytnutím služby v zmysle čl. III. bod 1. a 2. tejto zmluvy objednávateľ vyhotoví 
objednávku v súlade s čl. V. bod 1. tejto zmluvy so špecifikáciou služby a ich cenou 
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v zmysle tejto zmluvy. Objednávku s vopred stanovenou cenou za poskytnutú službu je 
nutné je potrebné vystaviť písomne pred poskytnutím každej služby v zmysle tejto zmluvy. 

4. Po dodaní služby vyhotoví vykonávateľ faktúru s lehotou splatnosti 30 dní odo dňa jej 
preukázateľného doručenia objednávateľovi. Faktúra musí okrem náležitostí podľa

1osobitného zákona obsahovať aj číslo zmluvy, na základe ktorej sa poskytla služba. Ak 
faktúra nemá náležitosti podľa predchádzajúcej vety, má objednávateľ právo ju vrátiť do 
uplynutia lehoty splatnosti vykonávateľovi na opravu alebo doplnenie. Počas opravy 
faktúry lehota splatnosti neplynie, pričom nová lehota splatnosti začne plynúť až riadnym 
doručením opravenej faktúry vykonávateľom objednávateľovi. 

5. Cena je splatná na účet vykonávateľa, ktorý je uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že ceny dohodnuté v prílohe č. 1 a č. 2 k tejto zmluve sú po 
dobu platnosti tejto zmluvy cenami maximálnymi. 

v. 

Povinnosti objednávateľa 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že služba bude poskytnutá/dodaná na základe písomnej 
objednávky objednávateľa, v ktorej bude presne stanovené, v ktorých častiach objektu 
v zmysle čl. II. bod 4. tejto zmluvy sa vyžaduje poskytnutie/vykonanie/dodanie služby. 
Akékoľvek požiadavky je objednávateľ povinný uviesť pred realizáciou objednávky. 
Objednávateľ je povinný objednávku doručiť vykonávateľovi a poskytnúť potrebnú 
súčinnosť podľa bodu 2. tohto článku zmluvy, inak vykonávateľ nezodpovedá za 
nedodržanie termínu dodania služby. Nesplnenie akejkoľvek povinnosti jednej zo 
zmluvných strán dohodnutej v tejto zmluve z dôvodu vyššej moci (vis maior) nebude 
pokladané za porušenie tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ je povinný poskytnúť vykonávateľovi súčinnosť potrebnú na poskytnutie 
služby. Za tým účelom je objednávateľ povinný v čase dohodnutom podľa tejto zmluvy 
vykonávateľovi najmä 
a) umožniť vykonanie služby, 
b) umožniť bezpečný a voľný prístup k súčastiam systému, sprístupnením všetkých 

priestorov, v ktorých sú umiestnené súčasti systému, 
c) po vzájomnej dohode podľa možnosti umožniť poskytnutie služby aj mimo času 

ustanoveného pracovného času u objednávateľa, 
d) zabezpečiť účasť svojho povereného zástupcu alebo zaškolenej osoby pri 

poskytovaní služby, ktorá bude zároveň poznať prevádzkové podmienky objektu, 
e) zabezpečiť dostupnosť sprievodnej dokumentácie systému, 
f) zabezpečiť bezplatne parkovacie miesto pre servisný automobiľ v čase výkonu 

služby. 

3. Ak objednávateľ v rozpore s bodom 2. písm. b) tohto článku zmluvy neumozn1 
vykonávateľovi prístup k súčastiam systému, vykonávateľ poskytne službu v rozsahu, 
v akom je to možné. Ak z tohto dôvodu nie je možné poskytnúť službu vôbec, má sa za 
to, že objednávateľ neumožnil poskytnutie služby. Vykonávateľ nezodpovedá za vady 
alebo za škody, ktoré v dôsledku toho vzniknú. 

4. Objednávateľ výsledok poskytnutej služby prevezme a potvrdí vykonanie služby zo 
strany vykonávateľa v prevádzkovej knihe. 

) Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
1
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3. 

5. Objednávateľ je povinný v zauJme predÍženia životnosti systému a za účelom 
predchádzania vzniku škodám na zdraví a na majetku 
a) prevádzkovať systém spôsobom uvedeným v návode na obsluhu, 
b) prevádzkovať systém v súlade s príslušnými technickými predpismi a technickými 

normami, o ktorých bola zaškolená osoba poučená, 
c) zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní systému boli dodržané nevyhnutné podmienky 

prevádzkovania, 
d) zabezpečiť trvalú prevádzku systému zaškolenou osobou, ktorá postupuje podľa 

pokynov na obsluhu od vykonávateľa a vedie záznamy v prevádzkovej knihe, 
e) zabezpečiť riadne vedenie sprievodnej dokumentácie systému. 

6. Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť vykonávateľovi akékoľvek stavebné zmeny alebo 
zmeny technológie za účelom zváženia opatrení potrebných pre prevádzkyschopnosť 
systému. Objednávateľ takisto oznámi vykonávateľovi krátkodobé alebo trvalé vyradenie 
systému z prevádzky, jeho demontáž alebo prevod tretej osobe. 

7. Objednávateľ nesmie bez súhlasu vykonávateľa manipulovať so systémom inak ako je 
uvedené v bode 5. tohto čl. zmluvy, najmä nesmie zo systému odstrániť, ani do neho 
pridať, žiadne súčasti. 

Vl. 

Povinnosti vykonávateľa 

1. Vykonávateľ je povinný poskytnúť službu s vynaložením odbornej starostlivosti 
s prihliadnutím na druh, čas, miesto a rozsah poskytovanej služby - ako aj na stav, 
v akom sa nachádza systém v čase poskytovania služby. Pod vynaložením odbornej 
starostlivosti sa rozumie najmä poskytovanie služby v rozsahu a spôsobom ustanoveným 
touto zmluvou a príslušnými technickými predpismi a technickými normami. 

2. Ak je súčasťou poskytnutej služby vykonanie kontroly, je vykonávateľ povinný ju vykonať 
nestranným spôsobom a zistený stav pravdivo opísať v príslušnom doklade. Ak 
z kontrolných zistení vyplynie potreba poskytnúť aj iný druh služby je vykonávateľ 
povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi. 

Vykonávateľ je povinný všetky zásahy do systému poznačiť v prevádzkovej knihe alebo 
v inom príslušnom doklade, prípadne vyznačiť zmenu v projektovej dokumentácii. 

VII. 
Zodpovednosť za vady 

1. Vykonávateľ zodpovedá za vady, ktoré má vykonaný servis pri jeho prevzatí 
objednávateľom a počas záručnej doby. Objednávateľ je povinný tieto vady písomne 
oznámiť vykonávateľovi, a to bezodkladne po tom ako sa o nich dozvie. Vykonávateľ je 
povinný pristúpiť k ich odstráneniu bez zbytočného odkladu a je povinný ich odstrániť ' 
v primeranej lehote vzhľadom k povahe vád. Vykonávateľ odstráni vady dodaním 
náhradnej súčasti za vadnú súčasť, dodaním chýbajúcej súčasti, alebo opravou súčasti. 

2. Na dodané súčasti systému sa vzťahuje záruka poskytnutá ich výrobcom alebo 
dodávateľom. 

3. Vykonávateľ poskytuje záručnú dobu na poskytnuté služby 24 mesiacov od ich 
poskytnutia. 

4. Záruka za akosť na dodané časti systému na základe osobitnej zmluvou o dielo nie je 
ustanovením bodu 1. a 2. tohto čl. zmluvy dotknutá. 
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4. 

VIII. 
Zabezpečenie záväzkov a náhrada škody 

1. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže od neho vykonávateľ požadovať 
úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do jej 
zaplatenia. 

2. Objednávateľ môže od vykonávateľa žiadať úhradu zmluvnej pokuty vo výške 9,96 EUR 
za každú hodinu omeškania, ak vykonávateľ neposkytne službu v lehote určenej touto 
zmluvou alebo dohodou s objednávateľom. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté 
právo objednávateľa na náhradu škody. 

3. Vykonávateľ zodpovedá len za škodu vzniknutú zavineným porušením povinnosti z tejto 
zmluvy a všeobecne záväzného právneho predpisu. Zodpovednosti sa zbaví, ak 
preukáže, že škodu nezavinil, alebo že škoda vznikla v dôsledku okolností vylučujúcich 
zodpovednosť. 

IX. 
Trvanie a zánik zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.12. 2019 vrátane. 

2. Ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak, zmluva môže zaniknúť len výpoveďou, 
odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo zánikom platnosti 
potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti. 

3. Výpoveď môže dať ktorákoľvek zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu. Výpoveď 
musí byť písomná a doručená druhej strane. Ak je daná výpoveď, zanikne zmluva 
uplynutím výpovednej doby, ktorá je jednomesačná a začína plynúť od prvého dňa 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená. 

Vykonávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť, ak 
a) objednávateľ neumožní vykonanie služby v termíne určenom na základe tejto zmluvy 

a ani v náhradnom termíne určenom vykonávateľom, 
b) objednávateľ neuhradí splatnú faktúru najneskôr do jedného mesiaca 'Od jej 

splatnosti, 
c) to stanovuje táto zmluva. 

5. Objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť, ak 
a) sa vykonávateľ opakovane dostane do omeškania s poskytnutím servisnej služby 

alebo kontrolnej služby, 
b) vykonávateľ opakovane poskytne vadné vykonanie servisnej služby, 
c) to stanovuje táto zmluva. 

6. Na účely predchádzajúceho bodu sa pod pojmom opakovane rozumie písomné 
upozornenie objednávateľa doručené vykonávateľovi, a to minimálne dvakrát v priebehu 
dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov. 

7. Pre prípad odstúpenia od zmluvy sa porušenia zmluvy uvedené v bode 4. a 5. tohto 
článku zmluvy považujú za jej podstatné porušenie. 

8. Odstúpenie od zmluvy je voči druhej zmluvnej strane účinné dňom riadneho doručenia 
písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy. 
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9. Zmluvné strany sú povinné do 30 dní od zániku záväzkového vzťahu z tejto zmluvy 
vysporiadať vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. 

1 O. Ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa nárokov na zaplatenie zmluvnej pokuty a úrokov 
z omeškania ostávajú zachované aj v prípade zrušenia tejto zmluvy niektorou zo 
zmluvných strán. 

X. 

Utajovanie informácií 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sú súčasťou 
obchodného tajomstva druhej strany, o diskrétnych informáciách sprístupnených v rámci 
rokovania o uzavretí zmluvy alebo v rámci plnenia zmluvy a bez písomného súhlasu 
druhej zmluvnej strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť najmä 
a) o technickom riešení systému, 
b) o prevádzkových a priestorových pomeroch objednávateľa, 
c) o osobných údajoch fyzických osôb sprístupnených na základe plnenia záväzkov 

z tejto zmluvy. 

2. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa bodu 1. tohto článku zmluvy trvá počas trvania 
zmluvy, ako aj po jej skončení. 

XI. 
Ochrana utajovaných skutočností 

1. Vykonávateľ je povinný pri výkone služby pre objednávateľa dodržiavať ustanovenia 
osobitného zákona2

• 

2. Vykonávateľ je uvedený v zozname podnikateľov vedenom podľa§ 50 ods. 7 osobitného 
zákona2

, ktorým bolo potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti vydané a ktorému platnosť 
potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti nezanikla. Vykonávateľ je povinný počas celej 
platnosti tejto zmluvy disponovať potvrdením o priemyselnej bezpečnosti na stupeň 
utajenia minimálne Dôverné. Vykonávateľ je povinný kedykoľvek na žiadosť 
objednávateľa predložiť objednávateľovi potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti a to 
najneskôr do 3 dní od doručenia písomnej žiadosti objednávateľom vykonávateľovi. 

XII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si oznamovať všetky zmeny rozhodujúcich 
skutočností, ktoré môžu mať vplyv na plnenie záväzkov z tejto zmluvy. 

2. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú: 

Príloha č. 1a - špecifikácia objektu a ceny za výkon kontrolnej činnosti (odborné 
prehliadky a odborné skúšky a kontroly - EZS), 
Príloha č. 1 b - špecifikácia objektu a ceny za výkon kontrolnej činnosti (odborné 
prehliadky a odborné skúšky a kontroly - EPS), 
Príloha č. 2a - kontrolné a servisné podmienky EZS, 
Príloha č. 2b - kontrolné a servisné podmienky EPS. 

) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

2
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3. Na právny vzťah vzniknutý z tejto zmluvy sa vzťahujú obchodné podmienky 
vykonávateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia tejto zmluvy, ktoré riešia 
právne vzťahy medzi zmluvnými stranami odlišne ako obchodné podmienky 
vykonávateľa, majú prednosť pred obchodnými podmienkami vykonávateľa. 

4. Osobami zodpovednými za plnenie ustanovení tejto zmluvy sú: 
- za objednávateľa: Ľubomír Ďurina, Pavol Pytlík 
- za vykonávateľa: Ing. Vladimír Ľachký 

5. Vykonávateľ oboznámil objednávateľa so svojimi obchodnými podmienkami a jeden 
exemplár obchodných podmienok bol objednávateľovi odovzdaný pri podpise tejto 
zmluvy. Objednávateľ vyhlasuje, že obchodné podmienky vykonávateľa obdržal a sú mu 
známe. 

6. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou a obchodnými 
podmienkami vykonávateľa, sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj 
v primeranej miere ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných 
a účinných v Slovenskej republike. 

7. Meniť a dopÍňať túto zmluvu je možné len písomnými dodatkami podpísanými oboma 
zmluvnými stranami, ak táto zmluva neustanovuje inak. 

8. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží 
po jednom rovnopise. 

9. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa. 

1 O. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej 
vyplývajúcich porozumeli, zmluva nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

V Bratislave dňa . . ...f.f.?.:}'!.1/............... V Bratislave dňa . . ../�:.f!·..P.'/{......... . 

Za objednávateľa: Za vykonávateľa: 

(podpísané) (podpísané)---------------r--- -------------------------
*'Mgr. Mgr. Arldrea luknavská, PhD., LL.M. Ing. Štefan Lastovka 

predsedníčka Sp ávnej rady ÚPN konateľ spoločnosti 
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1.5 

3.5 

4.3 

SecuriLas, s.r.o. 

OBCHODNÉ PODMIENKY 

1 Vymedzenie niektorých pojmov 

l.1 Objekt - preclmet plnenia záyäzku poskyto,·ateľa; z hľacliska 
clruhu ,mlurných ,·daho,· najmä ,-ec (cliclo, predmet ,·ýpožičky) 
alebo činnosť (služba). 

l.2 Obchodné tajomstvo - ,·šetky skutočnosti obchoclnej, ,·ýrobnej 
alebo technickej po,·ahy sú,·isiace s podnikom, ktoré majú 
skutočnú alebo aspo11 potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu 
hoclnotu, nie sú ,· príslušných obchodných kruhoch bežne 
dostupné, majú byť podľa ,·ôle 7.mlurnej strany utajené 
a zmluYná strana ich utajenie zodpo,·edajúcim spôsobom 
zabezpečuje; za obchodné tajomstvo sa pornžuje aj iná 
infonnácia sprístupnená \. rámci rokoYania o uza,·rctí zmluYy 
alebo ,. rámci plnenia ,mlu,·y, ktorá je omačená ako tajná 

ya osobné údaje f zických osôb sprístupnených na 7.áklade 
zmlu,·y. 

· Odberateľ - osoba, ktorá rokuje o uzaHetí zmlu,·y alebo je1.3 
účastníkom zmlu,·y, 7. ktorej ,·yplý,·a po,·innosť druhej strany 
dodať jej objekt. 

1.4 Okolnosť vylučujúca zodpovednosť - prekážka, ktorá nastala 
nezá,·isle od ,·ôle po,·innej strany a bráni jej ,. splnerú jej 
poúnnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by poYinná 
strana túto prekážku alebo jej následky odHátila alebo prekonala, 

2 Platnosť 

2.1 

2.2 

'.)'--� 

Tieto obchoclné podmienky platia pre zmlurné nťahy 
,·zrUknuté zo zmlúY, ktorých účastníkom je Sccuril,as, ak sa na 
ne zmlu,·a odrnlárn. Odchylné dojednania ,. zmluve majú 
preclnosť pred znením týchto obchodných podmienok. 
PráYa a po,·innosti yf.;Joync ncupra,·cné ,. zmlu,·c podľa ods. 2.1 
a ,. týchto obchodných podmienkach, sa sprarnjú Obchodným 
zákonníkom a ,·šcobecne zá,·äznými prárnym1 predpismi 
uprarnjúcimi poskytornnie služieb \" oblasti súkromnej 
bezpečnosti .. \k niektoré otázky nemožno riešiť podľa týchto 
preclpiso,·, riešia sa podľa predpism· občianskeho prám. Ak ich 
nemožno riešiť ani podľa týchto prcdpism·, posúdia sa podľa 
obchodných 7.\-yklostí, a ak ich niet, podľa zásad, na ktorých 
spočí,·a Obchodný zákonrúk. 
,\k niektoré ustanm·enia týchto obchodných podmienok stratia 
platnosť, zmlU\·né strany sa ,a,·äzujú nahradiť ich nm-ými. 
Doncdy sa bude dotknutý prárny ,·zt'ah riadiť podľa ods. 2.2. 

3 Zmluvy 

3.1 Informácie poskytnuté pri rokornní o uzaHetí zmlu,·y nesmú 
a cl'alej, že by \" čase ,·zniku 7.ÓYäzku túto prekážku prcd,·ídala. byť bez súhlasu SccuriLas prezradené tretej osobe, alebo použité 
Podstatné porušenie zmluvy - porušenie zmlu,·y, o ktorom ,. rozpore s ich účelom pre potreby strany, ktorej sa tieto 
strana porušujúca ,mlu,·u ,·edcla '" čase u7.aHetia ,mlu,·y alebo informácie poskytli. 
,. tomto čase bolo ro,umné predddať s prihliadnutím na účel 3.2 1 nformácic uvedené ,. katalógoch, ,. prospektoch a pod. sú pre 
zmlu,·y, ktorý ,·yplynul 7. jej obsahu alebo 7. okolností, za ktorých obsah zmlu,·y smerodajné, len ak sa na ne zmlurn od,·olárn. 
bola zmlurn u7.aHetá, že druhá strana nebude mať záujem na 3.3 Zmlu,·a ,·y:í.adujc pre srnju platnosť písomnú form)J. 
plnení povinností pri takomto porušcrú. 3.4 7.mluva sa po,·a:í.ujc za uzaHctú okamihom bez,·ýhradného 

1.6 Poskytovateľ - osoba, ktorá rokuje o uza\Tetí zmlu,·y alebo je prijatia nánhu na uzanetie zrnlu,·y, najmä pripojením podpisu 
účastníkom zmlu,·y, z ktorej jej yyplýYa pm·innosť dodať druhej YŠetkých účastníkoY alebo obdržaním prijatia nhrhu na 
strane objekt. uzanetie zmluvy. 

1.7 Predmet práva duševného vlastníctva - ,·ýsledok tw,ri,-ej Pre zmenu a doplnenie zmlu,·y sa ods. 3.3 a 3.4 použijú 
dušeYncj činnosti alebo iný predmet chránený ,·šeobecne 
zá\"äznými prárnymi predpismi autorského prá,·a alebo 
priemyselného prá,·a. 

l.8 Predvídateľná škoda - škocla, ktorú poskytoYateľ ,. čase ,·zniku 
záyäzko,·ého ,·zťahu ako možný dôsledok porušenia srnjej 
pm·innosti preclddal alebo ktorú bolo možné predddať 
s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré ,. uYcdenom čase 
poskytornteľ poznal alebo mal poznať pri ob,-yklcj starosthosti. 
Hodnota prcdYídateľnej škody je najYiac rn ,·ýške ceny objektu 
dodaného poskytm·ateľ om. 

1.9 SecuriLas - obchodná spoločnosť SecuriLas, s.r.o. so sídlom 
7.ámocká S, 811 01 Bratislarn, IČO: 31 364 764, ktorá je 
zapísaná ,. Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava !, 
'"oddieli: Sro, vo vložke číslo: 6315/B. 

1.1() Škoda na objekte - strata, zničenie, poškodenie alebo 
znehodnotenie hmotného objektu, be, ohľadu na to, z akých 
príčin k nim došlo. 

1.11 Vyššia moc neprcclvídateľné a neodvrátiteľné práme 
skutočnosti nezávislé od vôle zmluvných strán, najmä žiwlné 
udalosti (po,iar, pornde11, zemetrasenie, úder blesku a pod.), 
kriLoYé situácie (Yojna, YojnoYý stm·, ,·ýnimočný staY, núd;,:o,·ý 

obdobne. 
3.6 Postúpenie práY a pm·inností zo zmlU\) ' podlieha 

predchádzajúcemu písomnému súhlasu Securil ,as. 
3.7 '.lmlu,-y sa budú riadiť Obchodným zákonníkom. r\k ide 

o zmlurný typ, ktorý nie je , .  Obchodnom zákonníku uprayený, 
zmlu,·a sa riadi ustanm·eniami Občianskeho zákonníka 
o zmlurnom type a Obchoclným zákonníkom. 

4 Cena a platobné podmienky 

4.1 t\k nie ie dohodnutá iná cena, je pre clodanie objektu 
rozhodujúca cena podľa cenrúka platného ,. čase, ,. ktorom má 
byť objekt dodaný. Ak je však objekt clodaný po tejto lehote 
z dôvodu omeškania odberateľa, je rozhodujúca cena platná 
v čase dodania objektu. 

4.2 Ak sa pri dodávaní objektu objaví potreba nevyhnutných 
činností, alebo nev-yhnutného 2'-ýšených nákladov, ktoré v čase 
uza,·retia zmluvy neboli predddatcľné, poskytovateľ sa môže 
domáhať primeraného zv-ýšcnia ceny. Poskytornteľ oznámi 
zv-ýšenie ceny písomne spolu s odôvodnením bez zbytočného 

staY, terorií:'.rnus, výtr:i.nosti, občianska neposlušnosť, pon,tanic, odkladu po tom, ako sa o potrebe z,·ýšenia ceny doZ\·edel. 
karanténa a pod.), úradné zásahy obmedzujúce plnenie objektu Ak sa strany po uzaHetí zmlU\-y dohodnú na rozšírení diela a ak 
(embargo, blokáda a pod.), obmedzenia pri dodá,·ke pracornej nedojednajú jeho dôsledky na ,-ýšku ceny, je odberateľ pm·inný 
sily a materiálu (štrajk, ,-ýpadok ,. dodá,·ke energií, škody zaplatiť cenu primerane zv-ýšenú. 
a omeškanie spôsobené pn prepra,·e, strata strategického 4.4 7.mlurne dohodnutú cenu môže poskytornteľ jednostranne 
zmlurného partnera a pod.) a iné druhy náhoclných udalostí zyýšiť písomným oznámerúm odbcrateľo,·i 
(doprarné nehocly a pod.). a) ak zo zmenenej prárnej úpmľ alebo z ,·ývoja technológie 

1.12 Zmluva - najmenej drnjstranný prárny úkon; z hľadiska objektu ,·yplýva ne,·yhnutnosť iných podmienok dodávania 
najmä zmlu,·a o dielo, kúpna zmluva, zmluva o ,·ýpožičke, objektu ako boli dohodnuté a tieto zmenené podmienky sú 
nájomná 7.mluYa, :;::mluYa o kontrole. 

b) 
spojené s vyššími nákladmi, 
každoročne o m,eru inflácie ,-yhlásenej Štatistickým 
úradom Slo,-enskej republiky. 



7.1 

7.2 

c) 

4.5 Cena je splatná dodaním objektu, ak sa ,. z,nlu,·e nedohodne 
inak. 

4.6 Spra,·idla do 15 dní od dodania objektu poskyto,·ateľ ,·yhoto\'Í 
faktúru s obsahm-ými náležitosťami podľa príslušných dať,m-ých 
predpiso,· Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od jej doručenia 
odberateľm·i. Spolu s cenou sa bude účtornť Jať, z pridanej 
hodnoty ,· sadzbe platnej pri nniku zdaniteľného obchodu. 

4.7 Cena sa piati,. eurách na účet poskytornteľa. ,\k je ,. objednáľke 
u,·cdená cena ,. inej mene, akékol\-ck ,·ýk)"'y kurzu pôjdu na 
ťarchu odberateľa. Všetky náklady sú,·isiacc so zaplatením ceny 
znáša odberateľ. Cena je zaplatená jej pripísaním na účet 
poskytornteľa. 

4.8 ,\k je odberateľo,. omeškaní s platením ceny alebo jej časti 
a) !<:hota na dodanie objektu neplynie a:i. do jej úplného 

zaplatenia, ak splatnosť ceny al<:bo jej časti bola dohodnutá 
pred dodaním objektu, 

b) poskytm·ateľ mozc žiadať úhradu celého dlhu do 
splatnosti najbližšej splátky, ak sa dohodlo plnenie 
,. splátkach, 

c) je odberateľ pm·inný platiť zmlurnú pokutu ,·o ,·ýškc 
dohodnutej zmlurnu, inak rn ,-ýške 0,05 ° o z nezaplatenej 
sumy denne až do jej zaplatenia. 

4.9 Odberateľ nie je oprárnený zadržať cenu alebo jej časť alebo l'oskytornteľ preberá zá,·äzok, i.e objekt bude po dobu 24 
jednostranne započítať cenu alebo jej časť proti srnjej mesiaco,· od odm·zdania ,·o \'Šetkých podstatných okolnostiach 
pohľadá,·ke rnči poskytm·ateľo\'Í. zodpm·cdať špecifikácii objektu dohodnutého ,o. zmluYe a bude 

4. Jl) Ak poskytornteľ odstúpil od zmJu,·y pre omeškanie odberateľa zodpo,·edať technickým parametrom pre daný typ objektu. To 
a ak prckái.ka pre splnenie po,·innosti odberateľa nespočírn neplatí ak sú pre jednotli,·é časti objektu dohodnuté osobitné 
,. okolnostiach , ·ylučujúcich zodpo,·ednosť, patrí záručné doby. 
poskytornteľo\'Í úplná cena, na ktorú má nárok na základe l'oskytornteľ preberá zá,·äzok podľa ods. 7.1 za podmienok, že 
z1nlu,·y. a) počas záručnej doby jesn·uje medzi poskytornteľom 

4.11 Ustano,·ertia ods. 4.1 až 4. IO sa primerane ,·zťahujú aj na iné a odberateľom platne uza\Tetý zmlun1ý ,·zťah, z ktorého 
peňažné dlhy odberateľa nniknuté na základe zmlu,·y. poskytornteľm·i ,·yp!ýYa pm·innosť ,·ykoná,·ať pra,·idelnú 

kontrolu a serYis objektu, na ktorý sa poskytuje záruka, 
b) odberateľ použí,·a objekt podľa nárndu na použitie 

5 Dodanie objektu a podľa príslušných technických lpredpiso,· a technických 
noncm, 

5. l t\k nie je ,. zmJu,·e dohodnutá iná lehota na dodanie objektu, odberateľ dodržia\'a podmienky ulo:i.cné poskytornteľom, 
poskytornteľ je pm·inný dodať objekt ,. čase primeranom na 
pornhu objektu. Lehota na dodanie objektu nezačne plynúť 
skôr, ako odberateľ splní ,·šetky pm·innosti, ktoré pre neho zo 
zmJu,·y ,·yp!ýYajú ako predpoklady pre dodanie objektu. 
Rozhodnutia, súhlasy, stano,·iská štátnych orgáno,·, orgánm· 
samosprá,,1 a iných prárnických osôb a fyzických osôb, ktoré sú 
potrebné pre dodanie objektu je pm·inný zabezpečiť odberateľ. 

5.2 Lehota na dodanie objektu neplynie po čas tn-ania ,·yššcj moci, 
pri ktorej nie je spra,·oJJiyé od poskytonteľa očakárnť 
dodárnnie objektu Ak tn-anie ,·yššej moci prekročí tri mesiace, . 
zmlu,·né strany sa z�l\'äzujú pristúpiť k roko\·aniu o určení 
dodatočnej primeranej lehoty na dodanie objektu. 

5.3 t\k poskytornteľ dodá objekt pred dohodnutou lehotou, je 
odberateľ povinný objekt preniať. 

5.4 Pokiaľ nie je ,. zmluYe dohodnuté iné miesto dodania objektu, je 
miestom dodania objektu preYádzkareťi Securil ,as na Cah·aniho 
ulici čo7 /C ,. BratislaYe. . 

5.5 Dodanie objektu je ,·ykonané jeho prenatim zo strany 
odberateľa. Pri prenati sa vykonajú skúšky, ak sa podľa 
osobitných predpism· a technických noriem ,·yžadujú, spíše sa 
protokol a odondajú sa doklady určené \' zmJU\-e. Odberateľ je 
povinný objekt preniať. Odberateľ sa zayäzuje pre\'Ziať objekt 
aj po častiach. 

5.6 Nebezpečenstvo škody na objekte prechádza na odberateľa 
okamihom prevzatia objektu. t\k odberateľ objekt nepreYezme 
alebo neposkytne súčinnosť za účelom jeho prenatia ,. rozpore 
so svojimi povinnosťami, znáša po čas svojho 01ncškania 
nebczpcčenSIYo škody na objekte. Ak sa ,·šak objekt dodám 
u odberateľa alebo u tretej osoby, znáša nebezpečensn·o škody 
na objekte od počiatku odberateľ. t\k sa objekt dodáYa 
prostredníctvom dopra,·cu, prechádza na odberateľa 
nebezpečensn·o škody na objekte okamihom odondania 
objektu prYému dopra,-coYi. 

5.7 Vlastnícke prárn k objektu prechádza na odberateľa pre,·zatím 
objektu, nie ,·šak skôr ako je úplne zaplatená cena za objekt a sú 
uhradené ,·šetky náklady, ktoré je ,. zmysle zm]U\·y pm·inný 
znášať odberateľ. 

6 Zodpovednosť za vady objektu 

6.1 i'oskytm·ateľ zodpoYed:í za rndy, ktoré má objekt ľ okamihu 
jeho odondania. l'oskytomteľ nezodpm·edá za rndy objektu, 
o ktorých odberateľ ,. čase uza,Tetia zmlU\·y ,·edcl, alebo 
s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zm!u,·a uza\Tela, 
musel ,-cdieť. 

6.2 Odberateľ je pm·inný uplatniť zodpm·ednosť za ,·ady objektu 
podľa ods. 6.1 pri dodaní objektu. \'ady musia byť ,-ytknuté 
,. protokole (5.5). Odberateľ pri uplatnení zodpm-cdnosti za 
rndy objektu musí preukázať, že ,·ada, ktorá sa 1,1týka, tu bola už 
,. čase odondania objektu. 

6 .. , r\k je prám zo wdpm·ednosti za ,·ady podľa ods. 6. l oprárnene 
uplatnené spôsobom podľa ods. 6.2, poskyto,·ateľ je po,·inný 
tieto rndy odstrániť podľa S\·ojej úrnhy "primeranej lehote od 
oznámenia podľa ods. 6.2, ktorá nesmie byť kratšia ako päť dní. 

6.4 Ustanm·enia tohto článku sa ,·dabujú len na dodanie objektu za 
odplatu. 

7 Záruka za akosť 

ktoré sú nhľadom k charakteru objektu predpokladom 
pre poskytnutie záruky. 

7.3 7.odpm·ednosť poskytornteľa za ,·ady, na ktoré sa ,·zťahujc 
záruka za akosť nenniká, ak tieto rndy boli spôsobené po 
odo\'Zdaní objektu rnnkajšími udalosťami a nespôsobil ich 
poskyto\'ateľ alebo osoby, prostrcdnícn·om ktorých 
poskytomteľ plnil S\·oj záyäzok. l'oskyro,·ateľ najmä 
nezodpm·edá za ,·ady nniknuté výlučne alebo z časti 
a) zannerúrn odberateľa, najmä nespráYnym použitím, 

údábou, inštaláciou objektu, alebo ,·ykonaním úpra,,1, 
opra,,1 alebo iného zásahu do objektu ,. rozpore 
s príslušnou dokumentáciou, alebo umožnením ,,1konania 
takéhoto zásahu tretej osobe, 

b)o ,. dôsledku použitia ,·ecí dodaných odberateľom alebo 
dodržaním nc,·hodných pokynm· daných odberateľom 
,. prípade, že poskytornteľ neYhodnosť týchto ,·ccí alebo 

pokynm· nemohol zistiť alebo na ne odberateľa upozornil 
a odberateľ na ich použití trmi, 

c) primeraným opotrebovaním alebo spotrebornním súčasti 
objektu nhľadom k času a spôsobu použitia, 

d)o pôsobením Yyššej moci. 
7.4 Predpokladom uplatnenia prám zo zodpovednosti za akosť je 

oznámenie vád poskyto,·ateľovi bez zbytočného odkladu po 
rom, čo sa o nich odberateľ dozvedel. Oznámenie musí byť 
,. písomnej forme, ak zmlum neustanm·uje inak. 

7.5 t\k sú prá,·a zo zodpoYednosti za ,·ady uplatnené podľa ods. 7.4 
,. záručnej dobe a sú splnené podmienky podľa ods. 7.3 a 7.4, je 
poskytornteľ poYinný tieto ,·ady odstrániť bezplatne odstrániť 
podľa sYojej úrnhy Y primeranej lehote od oznámenia. 

7.6 ,\k záruka za akosť nennikne alebo zanikne a nie je medzi 
odberateľom a poskytorntcľom uzavretá zmluva o praYidclnej 
kontrole a serYise objektu, objednámteľ odstráni ndy objektu 
na základe zmlm·y o opra,·e alebo úpra,·e za odplatu podľa 
cenníka" čase opra,·y alebo úpra,·y. 

7.7 Ustanm·enie tohto článku sa ,·zťahuje len na dodanie objektu za 
odplatu. 
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9.4 

c) 

c) 

d) 

Zodpovednosť za škodu a zmluvná pokuta ak 21-ýšcnie ceny podľa čl. 4 ods. 4.4 písm. a) preľýši o ,·iac 
ako 2ll O o cenu objektu platnú ľ danom zmlu,·nom 

8.1 Poskyto,·atcľ zodpo,Tdá len za škodu ,·zniknutú za,·incnýrn nťahu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho 
porušením po1·innosti zo zá,·äzkm·ého 1·zťahu. Zodpm-cdnosti roka. 
sa zba1·í, ak preukáže, že škodu neza1·inil, alebo že škoda ,·znikla lll.2 Poskytornteľ je opráľl1ený odstúpiť od 7.mlU1y, ak 
,. dôsledku okolností ,·ylučujúcich zodpo1·ednosť. a) je odberateľ ,. omeškaní s platením ceny a nezaplatí ju ani 

8.2 Odberateľ nemá nárok na náhradu škody, ak ľ dodatočnej lehote určenq poskyro,·ateľom, alebo 
a) nesplnenie po,·innosti poskytomteľa bolo spôsobené neposkytne primeranú zábe,peku, 

konaním odberateľa alebo nedostatkom súčinnosti, nao b) odberateľ ľ lehote určenej na dodanie objektu neposkytol 
ktorú bol odberateľ pm·inný, súčinnosť, ku ktorej bol Zaľiazaný pri dodáľaní objektu, 

b) škoda bola spôsobená nesplnením pm·innosti odberateľa 
ustano,·encj zmlurnu alebo prárnymi predpismi ľydanými 

sa dodanie objektu stane z dô,·odm· na strane odberateľa 
nemožným, alebo ak sa po uza1Tetí zmlu,·y zmarí jq 

,a účelom predchádzania nniku škody alebo obmed,enia základný účel, ktorý ,. nej bol ľyjadrený, ľ dôsledku 
jej rozsahu, podstatnCJ zmeny okolností, za ktorých sa zmlu,·a uza,-rcla, 

c) pri hrozbe nniku škody nesplní pm·innosti urobiť trľanie 1-yššej moci podľa čl. 5 ods. 5.2 prekročí pôrndne 
opatrenia potrebné na od,·rátenie škody alebo jej 
zmiernenie, 

d) ,. prípade podľa čl. 7 ods. 7.3. 
8.3 Odberateľ nemá nárok na náhradu škody spôsobenej 

omeškaním poskytm·ateľa so splnením peňažného záväzku. 
8.4 Poskyto1·ateľ je pm·inný nahradiť skutočnú škodu, a,·šak 

nenahrádza sa škoda pre,·yšujúca pred,·ídateľnú škodu. 
8.5 Poskyto,·ateľ nahrádza škodu U\·edením do pôrndného starn. 

,\k to nie je dobre možné alebo ob,·yklé, nahrádn sa škoda 
,. peniazoch. 

8.6 Odberateľo1·i nennikne nárok na zmlurnú pokutu, ktorá bola 
,. zmluľe dojednaná na zabezpečenie určitej pm·innosti 
poskytomteľa, ak k porušeniu tejto pm·innosti poskytornteľa 
príde v dôsledku okolností ľylučujúcich zodpm·ednosť. 
Pm·innosť odberateľa platiť zmlu,·nú pokutu nemá 1·ply1· na 
náhradu škody. Poskytomteľ je oprárncný domáhať sa náhrady 
škody presahujúcej zmlurnú pokutu. 

9 Právo duševného vlastníctva 

9.1 Poskytornteľ zodpm·edá za porušeruc pnÍľa dušerného 
dastníctrn tretej osoby, len za predpokladu, že sa objekt, 
ktorého súčasťou je predmet prám duše,·ného dastníctYa, 
použírn ,· medziach poskytnutej licencie. 

9.2 Ak je súčasťou objektu aj predmet prám dušeľného dastníctrn, 
poskytornteľ udeľuje odberateľm·i neľýhradnú licenciu na 
použitie tohto predmetu prá,·a duše,·ného dastníct,·a spôsobom, 
ktorý je ne,·yhnutný ,·zhľadom použitiu objektu dojednanému 
,. zmluľe, inak obľyklému použitiu objektu. Odmena za 
udelenie licencie je súčasťou ceny za objekt. 

9.3 Odberateľ rue je oprárnený predmet prá,·a dušerného 
dastníctrn použí,·ať inak ako je uľedené ,. ods. 9.2, najmä 
1·ykoná1·ať rozmnožeruny predmetu prám dušeľného 
dastnícrm, ,·erejne ich rozširo,·ať, ,·ykonámť akékol\-ek zásahy 
do predmetu práľa dušerného ľlastníctYa, pre,·ádzať licenciu, 
zriaďornť k nemu prám tretích osôb alebo udcľo1·ať 
sublicenciu, bez písomného súhlasu poskytoľateľa. 

dohodnutú lehotu na dodanie diela, najmenej ,·šak tri 
mcstacc. 

llU Ktorákol\-ek zo zmluľl1ých strán môže odstúpiť od zmlu,·y, ak 
je na majetok druhej zmlu,·nej strany ,-yhlásený konkurz, je 
zamietnutý ná1·rl1 na ,·yhlásenie konkurzu pre nedostatok 
majetku alebo ak je spoločnosť zrušená. 

10.4 Odstúpením od zmJu,·y zmlu,·a zaniká okamihom, keď písorru1ý 
preja1· nilc oprárnenej strany je doručený druhej strane. 

IO.S Odstúpením od zmlU1-y zanikajú ,·šetky prám a pm·innosti strán 
zo zmlU1-y . \'zájomné plnenia poskytnuté pred odstúpením od 
zmlU1y sa zúčtujú a zaplatia ,. súlade so zmlurnu. To platí aj 
o plnení ešte nepreľzatom, pokiaľ je druhá strana ľ omeškaní 
s prenatim. Odstúpenie od zmlu,·y sa nedotýka nároku nao
náhradu škody a nároku na zmluľl1Ú pokutu, ktoré ,·znikli 

porušení1n zmlun1ých po,·inností, riešenia sporoY 1nedzi 
zmlun1ými stranami, ,·oľby práYa a iných ustanoYenÍ, ktoré 
podľa prqa,·cnej ,·ôlc zmlu,·ných strán alebo nhľadom na sn,ju 
pOľahu majú trrnť aj po ukončení zmluľy. 

11 Doručovanie 

l l.1 Ak je podľa zmluľy potrebné doručo,·ať písomnosť druhej 
zmluľnej strane, doručuje sa na adresu sídla -alebo miesta 
podnikania uľedenú ,. zmlU\-c. 

11.2 1\k adresát odoprie písomnosť preľziať, je písomnosť doručená 
dňom, keď jej prijatie je odoprené. 

11.3 Ak nebol adresát písomnosti zastihnutý, alebo sa na adrese 
podľa ods. 11.1 nezdržuje a aj opakoľaný pokus o doručenie je 
márny, po,·ažujc sa písomnosť za doručenú uložením zásielky na 
pošte, aj keď sa adresát o uložení nedoz,·edel. 

11.4 7.mlu,·né strany sú po,·inné si nanájom oznamo,·ať ľŠetky 
skutočnosti podstatné pre 1-ýkon prá,· a plnenie pm·innosti zo 
zmlU1-y. 

12 Riešenie sporov, rozhodné právo 

Ak odberateľ nie je konečným spotrebiteľom, je opráľnený za 12.l Spory nniknuté zo zmlU1-y, Hátane sporo,· o jej platnosť, 
účelom dodania objektu konečnému spotrebiteľoú pre,·iesť na 1-ýklad alebo zrušenie sa zmlurné strany zadzujú riešiť 
neho licenciu ľ rozsahu podľa ods. 9.2. prednostne dohodou na rokornní iniciornnom jednou zo 

9.5 Zmlu,·né strany sa 2a1·äzujú vzájomne rešpektornť obchodné 
tajomsrrn. Odberateľ nie je oprárnený požado,·ať sprístupnenie 
obchodného tajomstu, ktoré nie je pre poufaie objektu 
dohodnutým spôsobom nevyhnutné. Ak časť objektu dodáva 
poskytoľateľ prostrednicrvom tretej osoby, je oprávnený 
sprístupniť jej ,. potrebnom r<>7.sahu obchodné tajomstľO 
odberateľ a. 

9.6 Na zodpovednosť ,a škodu v dôsledku porušenia práva 
duŠeľl1ého Yiastníct1·a alebo obchodného tajomst1·a sa nťahuje 
čl. 8 obdobne. 

10 Odstúpenie od zmluvy 

lll.1 Odberateľ je oprárnený odstúpiť od zmluvy 
a) ak je poskytornteľ ,. omeškaní s dodaním objektu aj po 

určení dodatočnej lehoty a znamená to podstatné 
porušenie zmlu,·y, 

b) ak 7.1·ýšenie ceny podľa čl. 4 ods. 4.2 pre,-ýši o 1·iac ako 2ll 
0 o pô,·odnú cenu objektu, 

zmlurných strán. 
12.2 Ak k dohode podľa ods. 12. l nedôjde, budú tieto spory riešené 

pred Rozhodco,·ským súdom Slovenskej obchodnej a 
priemyselnej komory v l:lratislaľe podľa jeho základných 
vnútorných právnych predpisoľ. Strany sa podrobia rozhodnutiu 
tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záľäzné 

12.3 Zmlma sa riadi prárnym poriadkom Sloľenskcj republiky. 

13 Záverečné ustanovenia 

13. l O zmenách a doplnení týchto obchodných podmienok 
rozhoduje SecuriLas. 

13.2 Tieto obchodné podmienky nadobudli platnosť sch,·álcním 
štatutárnym orgánom SecuriLas dňa 04.01.2009. 
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0,8001 87,12J 

7,33 

Zmluva o kontrole a servise č. 232/2018 - Príloha č. 1 b 

ŠPECIFIKÁCIA OBJEKTU A CENY ZA VÝKON KONTROLNEJ ČINNOSTI 
kontrola systému EPS 

Názov objektu: Ústav pamäti národa Kategória A 
Objednávateľ: Zľava 20% 
Vzdialenosť objektu: paušál Bratislava 18,33 EUR Koeficient 0,8 

Zhotoviteľ: Securilas s.r.o., Galvaniho 7/C, 821 04 Bratislava 

Množstvo CenaP.č. Kód položky Popis MJ Koeficient zľavy Cena celkom celkom jednotková 
2 3 4 5 6 6 7 

0,800 1 623,48 

1. !220330530 !Mesačná kontrola EPS- ústredňa MCU Jks 1,oooJ 69,701 
Mesačné kontroly ročne ks 8,000 69,70 557,57 

2. 220330532 Skúška činnosti ústredne MCU ks 1,000 0,800 113,45 90,76
3. 
4. 

220330548 

220330533 
Test ACC 
Skúška činnosti automatického požiarneho detektoru SSD, UTO, ORM 140 

ks 
ks 

2,000 
14,000 

0,800 
0,800 

2, 16 
3,69 

3,46 
41,33

5. 220330538 Skúška činnosti ASD ks 2,000 0,800 61,25 98,00 
6. 220330545 Skúška činnosti akustickej a svetelnej signalizácie požiaru ks 1,000 0,800 4,51 3,61 

štvrťročné kontroly ročne ks 3,000 237,15 711,46 
7. 220330500 Ročná kontrola MCU vrátane kontroly výstupov ks 1,000 0,800 168,51 134,81 
8. 220330548 TestACC ks 2,000 0,800 2, 16 3,46

�ocna Komro1a poz1arneho hlas1ca ;:,;:,u,u Iu, u�1v1 v1u vyoranie, oc1sienie, oameranie, presKUsanie 
9. 220330501 funkcií, zmontovanie ks 14,000 0,800 6, 13 68,66 

10. 220330508 Ročná kontrola ASD vrátane vyčistenia komory ks 2,000 0,800 87,63 140,21 
1 1. 220330515 Ročná kontrola akustickej a svetelnej signalizácie, očistenie, odmeranie, preskúšanie funkcií ks 1,000 0,800 9,16 

Ročná kontrola EPS ks 1,000 354,46 354,46 

Celkom kontrolná činnosť ročne (EUR bez DPH) EUR 1 623,48 

Spracované systémom CENKROS, tel. 041 /764 15 13 Strana 1 z 1 



Príloha č. 2a Kontrolné a servisné podmienky 
EZS/TPS - kategória A. 

Kontrolné a servisné podmienky - program údržby 
Poplachové systémy: Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy (EZS/TPS) 

Kategória A 

Vykonávateľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonávať 
1. pravidelné ročné údržby systému, 
2. preventívne kontroly systému, 
3. servis systému, 
4. Odborné prehliadky a odborné skúšky systému. 

1 Ročná údržba systému - ročná kontrola a údržba slaboprúdových častí systému 

1.1 Periodicita Ročná údržba bude vykonávaná pravidelne, raz za 12 mesiacov. Prvá ročná údržba 
bude vykonaná 12 mesiacov po prvej odbornej prehliadke a skúške systému. Ak 
uplynulo dlhšie časové obdobie - podľa dohody s revíznym technikom tak, aby bol 
zabezpečený súlad ďalších termínov údržby. Ak sa vykoná ročná údržba, nie je 
nutné vykonať preventívnu kontrolu systému pripadajúcu na termín vykonania 
ročnej údržby. 

1.2 Termín Navrhovaný ternún revízie oznámi vykonávateľ objednávateľovi aspoň tri dni 
vopred. Termín revízie bude určený dohodou. 

1.3 Obsah Ročná údržba bude vykonaná v zmysle STN EN 50131. 

1.4 Rozsah Ročná údržba bude vykonaná na celom systéme. 

1.5 Zaškolenie Počas výkonu ročnej údržby systému vykonávateľ bezplatne zaškolí najviac dve 
osoby určené objednávateľom. Požiadavku na zaškolenie týchto osôb predloží 
objednávateľ najneskôr pred začatím ročnej údržby, inak toto právo zanikne. 

1.6 Ukončenie O vykona1ú ročnej údržby vykonávateľ vykoná záznam v prevádzkovej knihe, ak je 
k dispozícii, inak vydá objednávateľovi potvrdenie o vykonanej ročnej údržbe na 
osobitnom tlačive. Záznam v prevádzkovej knihe alebo potvrdenie na osobitnom 
tlačive objednávateľ potvrdí svojím podpisom, čím sa ročná údržba považuje za 
ukončenú. 

1.7 Zľava z ceny 20 % (vyjadrené v desatinnom čísle: 0,2). 

1.8 Platobné podmienky Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. 

2 Preventívne kontroly systému 

2.1 Periodicita 

2.2 Termín 

2.3 Obsah 

2.4 Rozsah 

2.5 Zaškolenie 

2.6 Ukončenie 

2.7 Zľava z ceny 

2.8 Platobné podmienky 

Preventívna kontrola bude vykonávaná raz za tri mesiace. 

Navrhovaný ternún preventívnej kontroly oznámi vykonávateľ objednávateľovi 
aspoň tri dni vopred. Termín preventívnej kontroly bude určený dohodou. 

Preventívna kontrola bude vykonaná v zmysle STN EN 50131. 

Preventívna kontrola bude vykonaná na celom systéme. 

Počas výkonu preventívnej kontroly vykonávateľ bezplatne zaškolí najviac dve 
osoby určené objednávateľom. Požiadavku na zaškolenie týchto osôb predloží 
objednávateľ najneskôr pred začatím preventívnej kontroly. 

O vykonaní preventívnej kontroly vykonávateľ vykoná záznam v prevádzkovej 
knihe, ak je k díspozícii, inak vydá objednávateľovi potvrdenie o vykonanej 
preventívnej kontrole na osobitnom tlačive. Záznam v prevádzkovej knihe alebo 
potvrdenie na osobitnom tlačive objednávateľ potvrdí svojím podpisom, čím sa 
preventívna kontrola považuje za ukončenú. 

20 % (vyjadrené v desatinnom čísle: 0,2). 

Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. 
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3.5 

3.6 

4.2 

4.4 

Príloha č. 2a Kontrolné a servisné podmienky 
EZS/TPS - kategória A 

3 Servis 

3.1 Oznámenie o vade 

3.2 Forma oznámenia 

3.3 Nástup na servis 

3.4 Spôsob vykonania 
servisu 

Servisný úkon vykoná vykonávateľ len na základe oznámerua objednávateľa. 
V oznámení objednávateľ musí uviesť najmä názov objednávateľa, druh systému, 
názov a adresu objektu, v ktorom sa systém nachádza, meno a priezvisko 
oznamovateľa, dátum a hodinu oznámenia, čas vzniku vady a stručný popis 
prejavov vady. 

Vykonávateľ zabezpečuje pre objednávateľa telefonický hot-line. Objednávateľ 
oznámi vadu systému telefonicky na telefónnom čísle 02/ 43330140. 

Vykonávateľ zabezpečí nástup na vykonanie servisu systému do 24 hodín od 
oznámenia poruchy spôsobom podľa ods. 3.2. 

Vykonávateľ zabezpečí odstránenie vady systému podľa svojho uváženia tak, aby 
bola vada čo najskôr odstránená, podľa okolností prípadu najmä dodaním 
náhradnej súčasti za vadnú súčasť, dodaním chýbajúcej súčasti alebo opravou 
súčasti. Ak sa poskytuje nová súčasť za vadnú súčasť, je objednávateľ povinný 
vadnú súčasť vrátiť vykonávateľovi. Pri vadách menšieho charakteru vykonávateľ 
poskytne náhradné nešerue, resp. čiastočné sprevádzkovanie systému pn 
nemožnosti okamžite odstrániť vadu s prípadným zapožičaním súčastí vo 
vlastníctve vykonávateľa. 

Likvidácia Vykonávateľ zabezpečí pre objednávateľa likvidáciu nebezpečného odpadu 
nebezpečného odpadu vzniknutého zo systému so 100 % zľavou oproti cene v cenníku. 

Ukončenie servisu O vykonaní servisného úkonu vydá vykonávateľ objednávateľovi potvrdenie, ktoré 
objednávateľ potvrdí svojím podpisom, čím sa servis považuje za ukončený. 

3.7 Zľava z ceny materiálu 

3.8 Hodinová sadzba 
servisu 

3.9 Dopravné 

3.10 Výpis z denníka 
udalostí 

3.11 Platobné podmienky 

4 Iné 

7 % (vyjadrené v desatinnom čísle: 0,07). 

31,15 EUR za každého servisného technika. Polhodinová tarifikácia po prvej 
hodine. 

Cena za dopravné sa pripočítava k cene servisu. Pre objekty v Bratislave sa účtuje 
paušálne 18,33 EUR. Pri objektoch mimo Bratislavy sa účtuje 1,17 EUR /km 
podľa vzdialenosti dohodnutej v zmluve (v prílohe č.1). 

Len na písomné požiadanie oprávnenej osoby v cene 36,64 EUR + dopravné. 

Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. 

4.1 Záručná doba 60 mesiacov (pri splnení záručných podmienok ustanovených zmluvou o dielo 
a touto zmluvou). 

Zľava z ceny novej 100 % (slovom: ,,jednosto percent"). Táto zľava sa neaplikuje pri strate 
prevádzkovej knihy prevádzkovej knihy. 

4.3 Preprogramovanie Zmeny programových nastavení systému nemajú charakter štandardného 
a zmena konfigurácie servisného úkonu - poruchový stav. Tieto úkony sú vykonávané len na písomné 
systému požiadanie oprávneneJ osoby. Termíny sa dohadujú osobitne. Cena za 

programovanie je účtovaná osobitne v hodinovej sadzbe 38,47 EUR. 

Odborná prehliadka Odborná prehliadka a odborná skúška (OPaOS) bude vykonávaná pravidelne raz 
a skúška za 60 mesiacov podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a STN EN 33-2000-6. Na cenu 

OPaS je aplikovaná zľava 100% z cenníkovej ceny. 

V Bratislave dňa .. ./{-__��:.�!.(........ . V Bratislave dňa ... �((?_:_?�!.t.....,�..-

Objednávateľ: 
(podpísané) (podpísané) 

,,ng Štefan Lastovka 
li6nateľ spoločnosti SecuriLas, s.r.o. 
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Pnloha č. 2b Kontrolné a servisné podmienky 
EPS - kategória ,-\ 

Kontrolné a servisné podmienky 
Elektrická požiarna signalizácia 

Kategória A 

Vykonávateľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonávať servis a kontrolnú činnosť systému EPS podľa 
vyhlášky 726/2002 Z.z. §15, ods.2, písm. b,c,d. 

1 Kontrolná činnosť systému EPS 

1.1 Periodicita 

1.2 Termín 

1.3 Obsah a rozsah 

1.4 Zaškolenie 

1.6 Ukončenie 

1.7 Zľava z ceny 

1.8 Platobné podmienky 

3 Servis 

Pravidelná kontrolná činnosť bude vykonávaná v súlade s Vyhláškou 726/2002 
Z.z. §15, ods.2, písm. b,c,d. - ročne, štvrťročne a mesačne. 

Navrhovaný termín oznámi vykonávateľ objednávateľovi aspoň tri dni vopred. 
Termíny budú určené dohodou. 

Kontrolná činnosť bude vykonávaná v zmysle Prílohy k vyhláške 726/2002 Z.z. 
bod 2, 3 a 4. 

Počas výkonu ročnej a štvrťročnej kontroly systému vykonávateľ bezplatne zaškolí 
najviac dve osoby určené objednávateľom. Požiadavku na zaškolenie týchto osôb 
predloží objednávateľ najneskôr pred začatím revízie, inak toto právo zanikne. 

O vykonaní kontrolnej činnosti vykonávateľ vykoná záznam v prevádzkovej knihe, 
ak je k dispozícii, inak vydá objednávateľovi potvrdenie o vykonanej činnosti na 
osobitnom tlačive. Záznam v prevádzkovej knihe alebo potvrdenie na osobitnom 
tlačive objednávateľ potvrdí svojím podpisom, čím sa kontrola považuje za 
ukončenú. 

20 % (vyjadrené v desatinnom čísle: 0,2). 

Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. 

3.1 Oznámenie o vade Servisný úkon vykoná vykonávateľ len na základe oznámerua objednávateľa. 
V oznámení objednávateľ musí uviesť najmä názov objednávateľa, druh systému, 
názov a adresu objektu, v ktorom sa systém nachádza, meno a priezvisko 
oznamovateľa, dátum a hodinu oznámenia, čas vzniku vady a stručný popis 
prejavov vady. 

3.2 Forma oznámenia Vykonávateľ zabezpečuje pre objednávateľa telefonický hot-line. Objednávateľ 
oznámi vadu systému telefonicky na telefónnom čísle 02/ 43330140. 

3.3 Nástup na servis Vykonávateľ zabezpečí nástup na vykonanie servisu systému do 24 hodín od 
oznámenia poruchy spôsobom podľa ods. 3.2. 

3.4 Spôsob vykonania Vykonávateľ zabezpečí odstránenie vady systému podľa svojho uváženia tak, aby 
servisu bola vada čo najskôr odstránená, podľa okolností prípadu najmä dodaním 

náhradnej súčasti za vadnú súčasť, dodaním chýbajúcej súčasti alebo opravou 
súčasti. Ak sa poskytuje nová súčasť za vadnú súčasť, je objednávateľ povinný 
vadnú súčasť vrátiť vykonávateľovi. Pri vadách menšieho charakteru, vykonávateľ 
poskytne náhradné riešenie, resp. Člastocne sprevádzkovanie systému pn 
nemožnosti okamžite odstrániť vadu s prípadným zapožičaním súčastí vo 
vlastníctve vykonávateľa. 

3.5 Likvidácia Vykonávateľ zabezpečí pre objednávateľa likvidáciu nebezpečného odpadu 
nebezpečného odpadu vzniknutého zo systému so 100 % zľavou oproti cene v cenníku. 

3.6 Ukončenie servisu O vykonaní servisného úkonu vydá vykonávateľ objednávateľovi potvrdenie, ktoré 
objednávateľ potvrdí svojím podpisom, čím sa servis považuje za ukončený. 
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(podpísané) (podpísané) 
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