
Z M L U V A 
o poskytnutí služby fyzickej ochrany majetku č. 02/2018 

ČI.1 

ZMLUVNÉ STRANY 

Dodávateľ: SBS KOBRA MARTIN, s. r. o. 

Slovany 65, 036 01 Martin 

V zastúpení: Mgr. Dr. Ján Debrecéni, PhD. - konateľ spoločnosti 

IČO: 36390526, DIČ: 2020117429, IČ DPH: SK2020117429 

Bankové spojenie: 

Číslo licencie: PS 000241, Č. p.: LIC-46-23/2009 

Registrácia: Obeh. register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, Vložka č. 12067/L 

(ďalej len „dodávateľ') 

Objednávateľ: Psychiatrická liečebňa Sučany 

Ul. Hradiská 23, 038 52 Sučany 

V zastúpení: Ing. Roman Kľučiarik, riaditeľ - štatutárny orgán 

IČO: 17335612, DIČ: 2020598888, IČ DPH: SK 2020598888 - nie sme platcami DPH 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu v tvare IBAN: 

Zriadený: Zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva SR č. 3724/1991 -A/V-5 zo dňa 09.12. 1991, 
ako štátna príspevková organizácia s právnou subjektivitou. 

(ďalej len „objednávateľ") 

ČI. 2 

PREDMET ZMLUVY a ÚČEL ZMLUVY 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie bezpečnostnej služby za účelom ochrany osôb a majetku v súlade s §1 
ods.1 písm. a), § 2 ods.1 písm. a), §3 písm. b) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej 
bezpečnosti v znení neskorších predpisov, pričom súčasťou zmluvy je aj Príloha č. 1 „Povinnosti zamestnanca SBS". Ide 
o objekt Psychiatrická liečebňa Sučany. 

2.2. Ide o priestor verejne neprístupný. 

Bezpečnostná služba bude vykonávaná v dobe od 05. 05. 2018 do 04. 06. 2018 (vrátane). 

Objekt bude chránený: 

- v pracovných dňoch a v dňoch pracovného pokoja (soboty, nedele a štátne sviatky), 

- nepretržite 24 hodín jeden strážny. 

Čas ochrany má objednávateľ právo operatívne meniť. Zmenu času ochrany objednávateľ písomne spresní v knihe 
strážnej služby najneskôr 24 hodín pred nástupom. 



ČI. 3 

ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že úhrada za poskytované služby sa stanovuje dohodou v zmysle zákona č. 18/96 Z. z. 
v znení neskorších predpisov v sume 5,33 EUR bez DPH (slovom: päť EUR a 33 eurocentov) za každú hodinu stráženia 
jedným strážnikom, celkovo na dohodnuté obdobie 5,33 x 24 hodín x 31 dní t. j. 3 965,52 EUR bez DPH (slovom: 
tritisícdeväťstošesťdesiatpäť EUR a 52 eurocentov). 

V uvedenej sume sú zahrnuté všetky ostatné náklady dodávateľa, vrátane materiálneho vybavenia zamestnancov 
strážnej služby. 

3.2. Dodávateľ je platcom DPH. 

3.3. Zmluvné strany sa dohodli , že dodávateľ nemôže postúpiť pohľadávky voči objednávateľovi tretej osobe, podľa § 524 
a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník") bez 
predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Právny úkon, ktorým dodávateľ postúpi pohľadávky voči objednávateľovi tretej 
osobe bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa, je podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Dodávateľ berie 
na vedomie, že súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný 
súhlas MZ SR. 

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že skutočný počet odpracovaných hodín si vzájomne odsúhlasia po vykonaní služby. 
Faktúru vystaví dodávateľ a bude mať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Faktúra bude splatná najneskôr do 
15.dňa nasledujúceho mesiaca. 

3.5. V prípade neuhradenia faktúry do 15 dní od jej obdržania objednávateľom, môže dodávateľ uplatniť úroky z omeškania 
v súlade s § 396 Obeh. zák. 

ČI. 4 

ZODPOVEDNOSŤ ZMLUVNÝCH STRÁN 

4.1. Každá zo zmluvných strán nesie plnú zodpovednosť za vady a škody, ku ktorým dôjde v dôsledku nesprávneho alebo 
nepravdivého informovania z druhej strany alebo nesprávneho postupu pri plnení predmetu zmluvy. 

4.2. Dodávateľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody, u ktorých bude preukázané, že vznikli v dôsledku nesplnenia 
alebo porušenia povinností dodávateľa podľa tejto zmluvy. Dodávateľ tiež pomerne zodpovedá za všetky škody, ktoré 
dokázateľne vznikli aj v dôsledku neúmyselného konania alebo opomenutia jeho zamestnancov, pokiaľ boli títo k takému 
konaniu povinní podľa tejto zmluvy, prípadne podľa osobitných predpisov. 

ČI. 5 

PLATNOSŤ a ÚČINNOSŤ ZMLUVY 

5.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 05. 05. 2018 do 04. 06. 2018 (vrátane). 

5.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. 

ČI. 6 

ZÁNIK ZÁVÄZKU 

6.1. Zmluva môže byť vypovedaná ktoroukoľvek zo zmluvných strán a to pri závažnom porušení podstatnej povinnosti 
vyplývajúcej z tejto zmluvy, prípadne iných všeobecne platných predpisov, upravujúcich ochranu osôb a majetku. 
Výpovedná lehota je 1 mesiac. 

6.2. Na skončení zmluvy sa môžu zmluvné strany dohodnúť. Sú povinné pritom si dať dostatočne dlhú lehotu na prípravu 
skončenia účinnosti zmluvy. 



ČI. 7 

VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

7.1. Povinnosti dodávateľa: 

a) dodávateľ stanovuje pre plnenie tejto zmluvy kontaktnú osobu: p. Juraj Žiačik, vedúci strážnej služby, mob. 0905 302 149, 
prípadne Ing. Jaroslava Sviteková, zástupca vedúceho strážnej služby, mob. 0905 981 204. Kontaktné osoby zabezpečujú 
denný kontakt zmluvných strán, ich spoločné závery a stanoviská môžu byť podkladom pre rokovanie zmluvných strán 
o podmienkach tejto zmluvy, 

b) zabezpečí rozpis služieb tak, aby boli splnené požiadavky objednávateľa, 
c) prekonzultuje s objednávateľom prijatie a pôsobenie zamestnancov SBS KOBRA Martin, s. r. o. v jeho objekte, 
d) zabezpečí, že zamestnanci SBS KOBRA Martin s. r. o. budú v prípade nevyhnutnej potreby pri výkone fyzickej ochrany osôb 

a majetku používať vecné bezpečnostné prostriedky v súlade so zákonom č. 473/2005 Z. z. a to: obušok, putá, VASR. 
Uvedené vecné bezpečnostné prostriedky môže zamestnanec SBS používať pri ochrane osôb a majetku v nevyhnutnom 
prípade tak, aby nepoškodil zdravie a neohrozil život pacienta a zamestnanca PL Sučany, 

e) zabezpečí, že zamestnanci SBS KOBRA Martin s. r. o. budú pri plnení svojich povinností ustrojení v predpísanej rovnošate 
a riadne označení, 

f) zabezpečí, že zamestnanci SBS KOBRA Martin s .r .o. zasiahnu, ak bude porušený alebo ohrozený záujem chránený 
bezpečnostnou službou a dovoľuje to osobitný predpis (Trestný zákon a súvisiace predpisy), 

g) zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojej práce, 
h) bude pri výkone fyzickej ochrany dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osôb, ako i svoju vlastnú a nepripustí, aby v súvislosti 

s jeho činnosťou vznikla bezdôvodná ujma osobám, s ktorými príde do styku. 

7.2. Povinnosti objednávateľa : 

a) objednávateľ stanovuje pre plnenie tejto zmluvy kontaktnú osobu: Mgr. Blanka Sakmárová, námestníčka pre ošetrovateľskú 
starostlivosť, mobil 0903 416 421, 

b) zaväzuje sa, že pred začatím plnenia tejto zmluvy zabezpečí v dostatočnom predstihu objektívne informácie o charaktere 
stráženého objektu, 

c) bude v priebehu zmluvného vzťahu odstraňovať nedostatky, najmä v ženijnom technickom zabezpečení (ploty, brány, závory 
a pod.), ktoré by boli na prekážku plnenia záväzkov dodávateľa podľa tejto zmluvy, 

d) je povinný najneskôr 24 hodín vopred (pred začatím pracovnej zmeny dodávateľa) oznámiť požiadavku na zaistenie 
ochrany, resp. zmenu v režime ochrany. Ak túto povinnosť nesplní, dodávateľ má právo požadovať odmenu za 
nezmenených podmienok, 

e) objednávateľ potvrdzuje, že pitný režim je zabezpečovaný pre zamestnancov SBS KOBRA Martin, s. r. o. z verejného 
vodovodu. Zamestnanci SBS KOBRA Martin, s. r. o. majú k dispozícií hygienické zariadenia. Bežný komunálny odpad 
(papier, zvyšky jedla a pod.) likviduje objednávateľ. 

ČI. 8 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

8.1. Obsah tejto zmluvy môže byť zmenený len formou písomného dodatku. 

8.2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení, pričom 
každé z nich má povahu prvopisu. 

8.3. Vo veciach, ktoré táto zmluva nerieši, sa právny vzťah ňou založený bude riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

V Sučanoch, dňa 04. 05. 2018 

Ing. Roman Kľučiarik 

riaditeľ - štatutárny orgán 

Mgr. Dr. Ján Debrecéni, PhD. 

konateľ 



Strana č. 1 

Povinnosti zamestnanca SBS 

Meno a priezvisko: 

- zabezpečuje ochranu majetku PL Sučany, ochranu zdravia a života zamestnancov a pacientov PL 

Sučany, 

- riadi sa pokynmi službukonajúcej sestry, staničnej sestry, lekára, 

- vizuálne sleduje situáciu a pohyb pacientov na oddelení, v prípade potreby zasahuje, 

- zúčastňuje sa v spolupráci so zdravotníckymi zamestnancami pri realizácii potrebných opatrení 

v prípadoch stupňujúcej sa agresivity pacienta, napr. pri príjme na oddelenie, pri aplikácii terapie, 

pri použití obmedzovacích prostriedkov 

- sprevádza sestru pri kontrole pacientov v nočných službách, 

- v prípade potreby sprevádza zamestnancov PL Sučany pri prevoze pacienta na vyšetrenie, súdne 

pojednávanie, za účelom ochrany pacienta aj zamestnanca, 

- zdržiava sa v miestnosti pre zamestnancov SBS na odd. A3, 

- pri odchode z oddelenia A3 informuje službukonajúcu sestru, 

- v prípade potreby asistuje pri príjme pacientov v psychiatrickej ambulancii PL Sučany, 

- je k dispozícii realizovať pomoc a ochranu aj na iných oddeleniach PL Sučany, 

- neposkytuje pacientom služby nad rámec svojich kompetencií (varenie kávy, nákupy, požičiavanie 

mobilného telefónu, cigariet,...), 

- nepoužíva počítač vo vyšetrovni ani na súkromné účely (internet, hry,...), 

- súkromné telefonáty si vybavuje zo svojho súkromného telefónu len v miestnosti pre 

zamestnancov SBS, nie v prítomnosti pacientov, 

- dodržiava zákaz fajčenia na oddelení (Zákon č. 377/2004 o ochrane nefajčiarov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, §7); fajčenie je možné len vo vyhradených priestoroch PL Sučany, 

- neposkytuje pacientom informácie o sebe, o oddelení a o súkromí personálu PL Sučany, 

- dodržiava profesionálny a etický prístup k pacientom a zamestnancom PL Sučany, 
- v popoludňajších hodinách realizuje kontrolu areálu záhrady PL Sučany, 

- v nočnej službe realizuje pochôdzky aj po ostatných oddeleniach PL Sučany. 

Zamestnanec SBS je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel 
v súvislosti s výkonom svojej práce. 

V Sučanoch, dňa 4.5.2018 

Podpis zamestnanca SBS: 

Meno a podpis zamestnanca PL Sučany, ktorý vykonal poučenie: 


