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Z  M  L U  V A 
 

O poskytovaní služieb pripojením na stredisko registrovania poplachov, 
uzatvorená podľa § 3 písm. g.§43a §56ods.5 Zák. č. 473/2005 Z. z. (o SBS) v platnom 

znení a príslušných ustanovení zák. č. 513/1991 Zb. (obchodný 
zákonník) v platnom znení 

 

I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

 
1. Odberateľ:      

                             Názov a sídlo:    Obec Strekov 

 941 37 Strekov , Blatná 1036. 

 

                             Zastúpený: Jánom Téglásom  – starostom obce 

                             Chránený objekt:  Obecný dom 

        Miesto určenia : Strekov Blatná 1036. 

                             Poverené osoby: Albin Szűcs, Juraj Halász 

                             Číslo účtu: 171 021 172 /0200 

                             IČO / DIČ: 00309 273  /  20 21 06 05 91    

                             Mail : ocu@strekov.sk 

 
 
 
 
2. Dodávateľ: 

                             Názov a sídlo: PT SECURITY GROUP s.r.o.               
                                                  Bratislavská cesta 3024, 945 01 Komárno                
                              Zastúpená: Erika Eseková – konateľ spoločnosti  

      Číslo účtu:             SK30 3100 0000 0042 4017 1309                           
      IČO/ DIČ:  45 249 253  / 20 22 90 51 70 
      IČ DPH :   SK 20 22 90 51 70 

                             Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra odd. Sro., vložka č.  33054/N 
 



II. 

PREDMET ZMLUVY 

 
Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie strážnej služby podľa §3 písm. g) Zákona 
o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a spracovanie poplachového signálu 
z objektu chráneného poplachovým systémom narušenia /PSN/ odberateľa, na stredisku 
registrovania poplachov (SRP) dodávateľa a vyslanie zásahovej motorizovanej hliadky, ktorá 
vykoná okamžité preverenie signálu a opatrenia podľa  Zák. č. 473/2005 Z. z.. 

 

III. 

CENA 

 
 
1. V zmysle zákona č. 18/ 1996 Z .z. „O cenách“ a vykonávacej vyhlášky sa cena výkonu 

strážnej služby stanovuje dohodou zmluvných strán vo výške:  
 
 

Mesačný poplatok za ochranu pripojeného Chráneného 
objektu 

 
              0 € 

  
Mesačný poplatok za využívanie služieb prenosu dát 
GPRS, APN 
 
Spolu mesačné poplatky bez DPH:     
 
Spolu mesačné poplatky vrátane DPH: 

 

     
               0 € 
   
               100  € 

   
               120  € 

 

 
 
     Jednorazový poplatok za aktiváciu karty GPRS      0 €                  Dodávateľ bude 
odberateľovi účtovať služby  formou daňového dokladu – faktúry na konci príslušného 
mesiaca. Táto faktúra je splatná do 10 dní od jej doručenia odberateľovi.  
2. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr má objednávateľ právo požadovať 

penále 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania. 
3. Cena je stanovená na základe vzájomnej dohody obidvoch zmluvných strán a v súlade 

so zákonom NR SR č. 18/96 Z. z. o cenách. Cena je odrazom náročnosti na výkon 
bezpečnostnej služby a poskytovaných záruk na jej riziká. 

 
 
 
 
 
 
 



IV. 

POVINNOSTI DODÁVATEĽA 

 
1. Dodávateľ prevádzkuje stredisko registrovania poplachov (SRP) nepretržite 24 hodín    
     denne. 
2. Dodávateľ spracuje poplachový signál z chráneného objektu na  pulte registrácie 

poplachov, bezodkladne vyšle zásahovú motorizovanú hliadku, ktorá vykoná 
okamžité preverenie signálu a opatrenia podľa  Zák. č. 473/2005 Z. z.. 

3. Vykoná posúdenie vybudovanej PSN v objekte odberateľa z hľadiska vhodnosti jej 
prepojenia na rádiový pult SRP. V prípade, že PSN nezodpovedá podmienkam 
pripojenia na SRP, úpravu stávajúcej PSN vykoná montážna firma PSN.. 

4. Vykoná prepojenie PSN z objektu odberateľa na SRP a jeho odpojenie (demontáž) 
po zániku zmluvy. Cena za pripojenie objektu je súčasťou zmluvy. 

5. Vykoná skúšobnú prevádzku zabezpečeného objektu na SRP v trvaní  1  
kalendárneho dňa.  

6. Poučí odberateľa o obsluhe vysielacieho zariadenia pripojeného na SRP, spôsobe 
      komunikácie s obsluhou operačného strediska  PT SECURITY GROUP s.r.o. 
7. Poskytne odberateľovi na žiadosť informáciu o čase prijatia signálu o narušení 

objektu, ako aj čase vyslania zásahovej motorizovanej hliadky pri narušení objektu. 
O vykonanom zásahu spíše dodávateľ záznam o čase vyslania zásahovej 
motorizovanej hliadky pri narušení objektu, o čase vykonania zásahu, o skutkovom 
stave zistenom pri zásahu, prípadne zadržaných páchateľoch a vonkajších škodách 
spôsobených na objekte. Odberateľ potvrdí správnosť záznamu podpisom svojho 
štatutárneho zástupcu, resp. zodpovednej osoby. 

8. Dodávateľ sa zaväzuje chrániť pred únikom všetky informácie, ktoré sa o chránenom 
objekte dozvedel. 

9. Dodávateľ zodpovedá výlučne za  spracovanie poplachového signálu a vyslanie 
zásahovej motorizovanej hliadky, ktorá vykoná preverenie signálu na chránenom 
objekte. Vysielacie zariadenie spĺňa STN 334590 a  je homologizované 
Telekomunikačným úradom SR.  

 

V. 

POVINNOSTI ODBERATEĽA 

 
1. Odberateľ poskytne potrebné informácie týkajúce sa chráneného objektu. 
2.  Priebežne informuje dodávateľa o zmenách týkajúcich sa ochrany objektu 

a o zmenách  osôb poverených obsluhou PSN. 
3. Obsluhuje a udržiava zabezpečovací systém (PSN) v chránenom objekte tak, aby 

vyhovoval technickým podmienkam zabezpečovacej signalizácie, platnej norme STN 
334590 a nevyhlasoval falošné poplachy o narušení objektu, zabezpečí miestnosť 
v ktorej je umiestnené vysielacie zariadenie tak, aby nepovolaná osoba nepoškodila 
alebo znefunkčnila vysielacie zariadenie.  

4. Zabezpečí prostredníctvom montážnej firmy pravidelné ročné revízie PSN a servis 
v zmysle platných noriem. 

5. V prípade zistenia poruchy na PSN, prípadne po upozornení obsluhy z operačného 
strediska, zabezpečí bezodkladne odstránenie poruchy montážnou firmou PSN, a do 
doby odstránenia poruchy je povinný zabezpečiť ochranu objektu. V prípade, že 
požaduje ochranu objektu od dodávateľa, cena je účtovaná vo výške ......8..... €/h bez 
DPH. 



6. Odberateľ v prípade svojej neprítomnosti písomne poverí zodpovednú osobu, ktorá 
preberá všetky povinnosti odberateľa voči dodávateľovi a informuje o tom dodávateľa. 

7. Po obdržaní informácie z operačného strediska o narušení objektu je odberateľ 
povinný v čo najkratšom čase sa dostaviť na miesto narušenia k chránenému objektu. 

8. Za poskytovanie služieb centralizovanej ochrany objektov odberateľ zaplatí 
dodávateľovi dohodnutú sumu uvedenú v článku III. bod č.1. 

9. V prípade vypovedania zmluvy, resp. odstúpenia od zmluvy niektorou stranou, patrí 
dodávateľovi odmena len za čas do skončenia zmluvného vzťahu. V prípade, ak bola 
dohodnutá suma vyplatená vopred, je dodávateľ povinný jej časť za čas po skončení 
zmluvy vrátiť odberateľovi. 
 

10. Odberateľ uhradí dodávateľovi náklady vo výške ....5......-€  bez DPH vynaložené na 
výjazd k chránenému objektu, v prípadoch, ak bol spôsobený zlým technickým 
stavom PSN. 

11. Odberateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach súvisiacich 
s elektronickým zabezpečením objektu. 

12. Pri každom osobnom alebo telefonickom kontakte s operačným strediskom alebo 
motorizovanou hliadkou, sa odberateľ predstaví menom a „HESLOM“ objektu, ktoré 
bolo chránenému objektu  pridelené pri jeho napojení na SRP. 

     13. Informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré môžu mať vplyv na ochranu   
           Chráneného objektu, o zmenách rozmiestnenia a funkčnosti systému PSN a o  
           zmenách dohodnutého režimu ochrany Chráneného objektu. 

                 14.V prípade ukončenia zmluvného vzťahu je odberateľ povinný do 3 (slovom: troch)     
                      pracovných dní od posledného dňa platnosti zmluvného vzťahu odstrániť z objektu, ku    
                      ktorému sa vzťahovalo poskytovanie služby v zmysle uvedenej ukončenej zmluvy,      

          všetky tabule, cedule a nálepky obsahujúce logo alebo názov spol. PT SECURITY   
GROUP s. r. o.    

                     Rovnako je odberateľ povinný odstrániť všetky nápisy odkazujúce na zabezpečenie   
                     ochrany majetku spoločnosťou PT SECURITY GROUP  s. r. o. 

 

VI. 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu:  neurčitú : od 01.08.2015 

 
Odberateľ môže vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu s výpovednou dobou 2 
mesiace. Dodávateľ môže vypovedať zmluvu v prípade, ak odberateľ závažným 
spôsobom poruší ustanovenia tejto zmluvy s výpovednou dobou 30 dní. Výpovedná 
doba začína plynúť nasledujúci deň po podaní písomnej výpovede. 

2. Dodávateľ môže od zmluvy odstúpiť okamžite, pokiaľ odberateľ poruší ustanovenia    
čl. V. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zároveň výslovne dohodli, že v prípade, ak 
odberateľ poruší svoje povinnosti podľa článku V. tejto zmluvy, najmä, avšak nielen 
sa odberateľ dostane do omeškania s plnením povinnosti podľa článku V. odsek 9 
tejto zmluvy, t.j. povinnosti platiť dodávateľovi za poskytovanie služieb centralizovanej 
ochrany objektov dohodnutú sumu uvedenú v článku III. bod č.1, je dodávateľ 
oprávnený prerušiť poskytovanie všetkých služieb podľa tejto zmluvy, resp. 
prerušiť plnenie všetkých povinností dodávateľa podľa tejto zmluvy, a to až do doby 
kedy odberateľ nebude v omeškaní s plnením si svojich povinností podľa tejto 
zmluvy. 

3. Odberateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že dodávateľ má uzavretú platnú poistnú 
zmluvu na poistenie zodpovednosti právnických osôb ktorú má odberateľ možnosť si 



uplatniť len v prípade, keď dodávateľ spôsobí škodu nesplnením zmluvných 
podmienok avšak  nenahrádza funkciu poisťovne vo vzťahu k chránenému objektu. 

4. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať so súhlasom obidvoch zmluvných 
strán a to formou písomného dodatku s podpismi obidvoch zmluvných strán. 

5. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej 
forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej zmluvnej strane. 

6. V sporných prípadoch sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami Obchodného 
zákonníka v platnom znení a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto zmluve. 

7. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, po jednom pre každú zmluvnú 
stranu. 

8. V prípade oficiálne oznámenej miery ročnej inflácie väčšej ako 10 % je dodávateľ 
oprávnený zvýšiť cenu za vykonávanie služieb o 10 % ceny poskytovaných služieb 
formou dodatku k tejto zmluve. Upravená cena je platná od prvého dňa 
nasledujúceho mesiaca po podpise tohto dodatku. Ak sa zmluvné strany nedohodnú 
na zmene ceny, môže ktorákoľvek z nich odstúpiť od zmluvy. 

9. Odberateľ (obsluha PSN) bol náležíte oboznámený s používaním aj obsluhou 
vysielacieho zariadenia prepojeného na SRP, čo potvrdzuje svojim podpisom na tejto 
zmluve. 

10. Odberateľ berie na vedomie, že v prípade prijatia signálu o narušení chráneného 
objektu bude operátorom SRP vyrozumený o tejto okolnosti a o potrebe čo 
najrýchlejšieho dostavenia sa na chránený objekt za účelom jeho prezretia, hlavne 
vnútorných priestorov. Uvedené platí aj pre určené zodpovedné osoby. 

 
Kontaktovať v prípade poplachu  ŽIADAM NEŽIADAM 
OSTRÝ ÁNO  
FALOŠNÝ  ÁNO 

 
11. V prípade odchodu odberateľa a zodpovedného zástupcu mimo trvalé bydlisko, 

odberateľ chráneného objektu je povinný poveriť ďalšiu zodpovednú osobu so 
všetkými zodpovednosťami odberateľa. V prípade, ak odberateľ takúto osobu 
nepoverí a sám dosiahnuteľný nie je, v prípade udalosti na objekte (narušený objekt), 
dodávateľ zabezpečí stráženie objektu až do príchodu odberateľa. Za služby s týmto 
spojené sa účtuje sumu .....8..... € bez DPH za každú hodinu stráženia. Odberateľ je 
povinný túto sumu dodávateľovi uhradiť v lehote podľa článku III. bod 2.v prípade, ak 
sa zodpovedná osoba, alebo jej zástupca po vyrozumení operačným strediskom 
odmietne dostaviť na chránený objekt, dodávateľ nezodpovedá za ďalšie možné 
vzniknuté škody na tomto objekte a tento ani ďalej nezabezpečuje . 

      12. Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie   

            zmluvných povinností podľa tejto Zmluvy v prípade, že toto neplnenie nastalo   

            v dôsledku vyššej moci. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc, je  

            povinná oznámiť druhej zmluvnej strane neodkladne, najneskôr však do 3 dní   

            písomne vznik okolností vyššej moci ako aj ich ukončenie. Ak zmluvná strana o    

            prípade vyššej moci nevyrozumie druhú zmluvnú stranu v lehote podľa   

            predchádzajúcej vety, stráca právo sa na prípad vyššej moci odvolať. Za prípady  

            vyššej moci sa považujú : 

           vojna, mobilizácia, dopravná nehoda zásahovej jednotky poskytovateľa, ekologická    

           havária, nezjazdnosť cestnej komunikácie, dopravná nepriepustnosť cestnej  

           komunikácie, policajná uzávera, živelné a iné katastrofy, výpadok siete GSM alebo T-  

            com v prípade prenosu signálu ktoré zmluvná strana nemohla predvídať ani im   

            zabrániť. V prípadoch, ktoré umožňujú iné riešenie vzniknutej situácie (ako vyslanie   



           inej zásahovej jednotky, použitie inej cestnej komunikácie, ktorá je zjazdná,  

           priepustná a nie je uzavretá a pod.), je poskytovateľ povinný zabezpečiť poskytnutie   

           plnenia takouto formou aj vtedy, ak by došlo k oneskorenému poskytnutiu plnenia.  

           V týchto prípadoch je poskytovateľ povinný ihneď informovať objednávateľa   

           o vzniknutej situácii a o prijatých opatreniach na zabezpečenie poskytnutia plnenia. 

13.V prípade pripojenia GPRS dodávateľ poskytne odberateľovi prenosovú kartu. Táto    

     karta je majetkom dodávateľa a  pri ukončení zmluvy je povinnosťou odberateľa ju     

     vrátiť dodávateľovi. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti je povinny odberateľ  

     dodávateľovi uhradiť čiastku 120 € 
14.Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli dôkladne oboznámené a že s jej    
    obsahom súhlasia. Prehlasujú, že zmluva nebola uzatvorená a podpísaná v tiesni, ani  
    za nápadne nevýhodných podmienok, ale slobodne, určite a vážne. 

 
 
 

 
V Strekove    dňa: 23.10.2015 
 
 
 
 
 
 
............................................               ..........................................        
Dodávateľ                                          Odberateľ 
 


