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Zmluva 

o poskytovaní ochrany objektu prostredníctvom ústrední zabezpečujúcich 

signalizáciu s vývodom signálu u Mestskej polície Svit  
uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  

v platnom znení 
 

Článok I. 

Zmluvné strany 
 

1. Prevádzkovateľ: Mesto Svit 
Sídlo:   Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit 
V zastúpení:  Ing. Miroslav Škvarek, MPH - primátor Mesta Svit 
Vecne zodpovedný: Mgr. Michal Klimko - náčelník Mestskej polície Svit 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
IBAN:   SK60 0200 0000 0000 2472 7562 
IČO:   00 326 607 
DIČ:   2021212754 
IČ DPH:  Mesto Svit nie je platcom DPH 

                                       (ďalej len ako „prevádzkovateľ“) 
 

2. Užívateľ:  Technické služby mesta Svit 
 Sídlo:   Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit 
             V zastúpení:  Ing. Tomáš Klimo- dočasne poverený riadením 
 Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
             IBAN:   SK95 0200 0000 0013 8655 7753 
 IČO:   00186864 
 DIČ:   2021212545 
 IČ DPH:  SK2021212545 
                    
                (ďalej len ako „užívateľ“) 
 

Článok II. 

Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok prevádzkovateľa zabezpečiť pre užívateľa ochranu priestorov 
Kompostárne vo Svite (ďalej len ako „chránený objekt“), prostredníctvom ústrední zabezpečujúcich 
signalizáciu s vývodom signálu u Mestskej polície Svit (ďalej ako „MsP“) (ďalej len „systém ochrany“), 
v zmysle § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. 

 
Článok III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prostredníctvom MsP: 

a) vykonať posúdenie vybudovaného poplachového systému narušenia v objekte užívateľa z hľadiska 
vhodnosti jeho pripojenia u MsP, 

b) na základe písomnej požiadavky užívateľa vykonať pripojenie systému ochrany namontovaného 
v chránenom objekte, prostredníctvom ústredne zabezpečujúcej signalizáciu s vývodom signálu 
u MsP, 

c) zabezpečiť po prijatí poplachového signálu z chráneného objektu vyslanie hliadky MsP za účelom 
zistenia príčiny vyslania poplachového signálu a v prípade zistenia protiprávneho konania, alebo 
škodovej udalosti, vyvinúť úsilie na zastavenie takéhoto konania, alebo zabrániť vzniku ďalších 
škôd, 

d) poskytnúť oprávnenej osobe užívateľa na jeho žiadosť informáciu o čase príjmu poplachového 
signálu z chráneného objektu.  

 
2. Užívateľ sa zaväzuje: 
a) zabezpečiť na vlastné náklady pravidelné revízie, servis a opravu systému ochrany v zmysle platnej 
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STN 334590 a to minimálne raz ročne. Servis, opravy a revízie musia byť vykonané osobou, ktorá 
je držiteľom príslušného oprávnenie na výkon tejto činnosti, 

b) pri zistený poruchy, alebo akejkoľvek nesprávnej činnosti systému ochrany, zabezpečiť jej 
odstránenie, alebo nápravu oprávnenou osobou a bezodkladne o tom informovať MsP, 

c) informovať MsP o všetkých zmenách, ktoré by mohli mať vplyv na riadne fungovanie systému 
ochrany, predovšetkým o stavebných úpravách, alebo opravách objektu a podobne, 

d) bezodkladne informovať o zmene v osobe oprávnenej osoby užívateľa, 
e) poskytnúť hliadke MsP potrebnú súčinnosť pri narušení chráneného objektu, 
f) v prípadne zistenia narušenia chráneného objektu napojeného prostredníctvom systému ochrany, 

bezodkladne informovať MsP na telefónnych číslach: +421 905 636 715, alebo +421 905 234 933, 
nevstupovať do chráneného objektu a nemanipulovať so systémom ochrany.  

g) akékoľvek požiadavky  na zmenu systému ochrany konzultovať s oprávneným zástupcom MsP, 
h) nevykonávať svojvoľné zásahy do systému ochrany umiestnenom v chránenom objekte bez súhlasu 

oprávneného zástupcu MsP,  
i) v prípade vyslania poplachového signálu z chráneného objektu, ktorý bol vyslaný následkom 

neodbornej manipulácie so systémom ochrany, prípadne iného konania na strane užívateľa, 
následkom ktorého bol výjazd hliadky MsP, uhradiť náklady za výjazd hliadky MsP vo výške 25,- 
EUR (slovom: dvadsaťpäť eur). 

j) riadne a včas uhradiť faktúru vystavenú prevádzkovateľom. 
 

Článok IV. 

Osobitné dojednania 

 
1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté na systéme ochrany, alebo škody vzniknuté 
v dôsledku jeho nesprávneho fungovania, pokiaľ k ním došlo v dôsledku neoprávnenej, neodbornej 
manipulácie so systémom ochrany, alebo ktoré vznikli v dôsledku zásahu neoprávnenej osoby, pričom 
nie je určujúce či sa tak udialo s vedomím užívateľa.  
2. Prevádzkovateľ taktiež nezodpovedá za škody ktoré vznikli v dôsledku zlého technického stavu 
systému ochrany, poruchou, odpojením, alebo iným znemožnením prenosu poplachového signálu cez 
telefónnu linku.  
3. Zmluvné strany sa zaväzujú oznámiť si bezodkladne akékoľvek zmeny údajov uvedených v Článku 
I. tejto zmluvy.  

 
Článok V. 

Platobné podmienky, trvanie zmluvy, ukončenie zmluvy 

 

1. Cena za činnosti uvedené v Článku I., bod 1. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán 
v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške: 35,- EUR / mesiac 

(slovom: tridsaťpäť eur). 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu v zmysle ustanovení Článku V., bod 1. tejto zmluvy, užívateľ 
uhradí na základe faktúry vystavenej prevádzkovateľom jeden (1) krát ročne a to vždy k 31.03. 
príslušného kalendárneho roka.  
3. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými 
zástupcami zmluvných strán, účinnosť dňa 01.01.2017 a uzatvára sa na dobu neurčitú.  
4. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu možno ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán, 
odstúpením od zmluvy a vypovedaním zmluvy.  
5. Zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak druhá zmluvná strana porušila 
niektorú z povinností uvedených v Článku III. tejto zmluvy a toto porušenie ani napriek písomnej výzve 
v stanovenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 5 dní, neodstránila. Odstúpením od zmluvy sa nerušia 
povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré vznikli pred doručením odstúpenia od 
zmluvy druhej zmluvnej strane.  
6. Zmluvu možno ukončiť písomnou výpoveďou aj bez udania dôvodu, pričom výpovedná doba je 
jeden kalendárny mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Vypovedaním zmluvy sa nerušia povinnosti 
zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré vznikli pred doručením výpovede druhej zmluvnej 
strane.  
7. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu sa prevádzkovateľ zaväzuje do 30 dní predložiť užívateľovi 
konečné vyúčtovanie spolu s konečnou faktúrou.  
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8. Dňom ukončenia zmluvného vzťahu je prevádzkovateľ oprávnený odpojiť chránený objekt od 
systému ochrany, za týmto účelom sa užívateľ zaväzuje umožniť prevádzkovateľovi prístup do 
chráneného objektu.   

 
Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Právne vzťahy vznikajúce na základe tejto zmluvy, ktoré neupravuje zmluva sa riadia ustanoveniami 
Občianskeho  zákonníka. 
2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve  je možné vykonať len na základe očíslovaných písomných 
dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 
3. Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach. Z uvedeného počtu obdrží prevádzkovateľ 
tri (3) vyhotovenie a užívateľ dve (2) vyhotovenia. 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe slobodnej vôle, zmluva nebola 
uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvu si prečítali, jej obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 
 

Vo Svite dňa   02.01.2017                                             Vo Svite dňa    03.01.2017 
 
                             
 
 
 
                                  v. r.                                                                                           v. r.  
             ….............................................                                              …............................................ 
                            Ing. Miroslav Škvarek, MPH 
        konateľ spoločnosti                               primátor Mesta Svit 
    užívateľ                       prevádzkovateľ 
  


