Číslo zmluvy: 01/11/2012

ZMLUVA
o spolupráci pri preverení signálu
uzavretá v zmysle ustanovení §§ 262, 269, 271 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník
v znení platných noviel a doplnkov a Zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej
bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj “zákon o súkromnej bezpečnosti“).
medzi :

Zmluvnými stranami
1. Objednávateľ
Obchodné meno:
v zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Registrácia:

Vihorlatské múzeum v Humennom, Námestie slobody 1
Mgr. Vasil Fedič, riaditeľ múzea
37781391
2021446889
Prima banka, a.s. pobočka Humenné
8906861110/5600
Zriaďovacia listina
(ďalej len „objednávateľ“)
a

2. Dodávateľ
Obchodné meno:
Sídlo:
v zastúpení:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Č. licencie:

JUDr. MICHAL ŠAFRAN-ŠAFO SECURITY
066 01 Humenné, Laborecká 1902/74
JUDr. Michal Šafran - majiteľ
42083010
1035515921
SK 1035515921
TATRA BANKA , pobočka Humenné
2622067524/1100
FS 003359
(ďalej len „dodávateľ“)

za nasledovných vzájomne dohodnutých podmienok:

Článok I
Predmet zmluvy
1.1 Predmetom zmluvy je spolupráca medzi účastníkmi tejto zmluvy pri preverení signálu z chráneného
objektu pri zabezpečovaní ochrany objektov, realizovaná nasledovne :
-
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prijímanie telefonického oznámenia dodávateľom z chráneného objektu na mobilný telefón
pracovníka SBS

-

výjazd pracovníka SBS – zásahovej skupiny za účelom za účelom preverenia signálu z chráneného
objektu motorovým vozidlom v akčnom čase
výkon obhliadky pri príchode na narušený objekt (sledovanie okolia)
vizuálna kontrola samotného chráneného objektu
vstup pracovníka priamo k objektu (otvorenie bránka kľúčom)
vizuálna obhliadky vstupných a rizikových miest objektu (okná, dvere a narušenie mreží)
v prípade zistenia narušenia chráneného objektu vstup pracovníka SBS do objektu, jeho následné
odkódovanie a priama fyzická kontrola v objekte
v prípade zistenia násilného vniknutia oznámenie o narušení objektu kontaktnej osobe
po vzájomnej dohode s kontaktnou osobou a pri vzniku škody oznámenie orgánom činným
v trestnom konaní
v prípade potreby spolupracuje pracovník SBS s orgánmi činnými v trestnom konaní narušenia
objektu
v prípade vykonáva pracovník SBS priame fyzické stráženie narušeného objektu (kaštieľa) až do
odvolania
pracovník SBS spoločne s kontaktnou osobou zodpovedá za opätovné zakódovanie objektu

Článok II.
Spôsob komunikácie
2.1 Kontaktné telefónne číslo na pracovníka SBS – zásahovej skupiny Šafo security je 0917 638 413
2.2 Kontaktná osoba Vihorlatské múzeum telefónne číslo 0915954374.

Článok III.
Práva a povinnosti účastníkov zmluvy
3.1

Účastníci zmluvy sú povinní zabezpečiť funkčnosť prostriedkov slúžiacich na komunikáciu medzi
objednávateľom a zásahovou jednotkou.

3.2 Zásahová jednotka vykonávajúca zásah na chránenom objekte má povinnosť informovať objednávateľa
o zistenom stave a vykonaných opatreniach.
3.3 Pracovníci zásahovej
zákona 473/2005 Z.z..

jednotky sú odborne spôsobilé osoby poverené fyzickou ochranou v zmysle

3.4 Dodávateľ je povinný zabezpečiť okamžité vyslanie zásahovej jednotky od prieniku signálu na mobilný
telefón pracovníka zásahovej jednotky.
3.5 Zásahová jednotka po príchode na objekt vykoná v zmysle zákona 473/2005 Z.z. a v rámci svojich
možností všetky dostupné opatrenia na zaistenie ochrany majetku a osôb chráneného objektu.
3.6 Účastníci zmluvy sú povinní okamžite po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, vzájomne sa oboznámiť
s príslušným objektom vykonaním fyzickej obhliadky objektu, prístupových trás, vstupov a otvorov
všetkými pracovníkmi zásahovej jednotky, ktorí budú vykonávať zásahy.
3.7

Účastníci zmluvy, prostredníctvom svojich pracovníkov, sú povinní o každom vykonanom zásahu
uskutočnenom na chránenom objekte vyhotoviť Zápis o vykonaní zásahu v osobitnej za týmto účelom
zriadenej evidencii. V zápise musia byť čitateľne uvedené informácie o čase a dátume prieniku signálu,
čase vyslania zásahovej jednotky, čas príchodu zásahovej jednotky na chránený objekt, zistený stav
chráneného objektu, mená a priezviská pracovníkov, ktorí vykonali zásah. Zápis o vykonaní zásahu sa
zasiela objednávateľovi spoločne s faktúrou.

3.8 V prípade mimoriadnej udalosti sú účastníci zmluvy povinní spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom
konaní. Za mimoriadnu udalosť sa považuje :
- narušenie objektu,
- obmedzenie osobnej slobody narušiteľa,
- zistenie spáchania protiprávnej činnosti.
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3.9 Účastníci zmluvy sú povinní vykonávať činnosti v čo najvyššej kvalite zodpovedajúcej ich prevádzkovým,
technickým a organizačným podmienkam.
3.10 Účastníci zmluvy sú povinní vzájomne sa informovať o všetkých zmenách súvisiacich s chráneným
objektom, ktoré môžu súvisieť so zabezpečením ochrany, príp. majú vplyv na práva a povinnosti
vyplývajúce z tejto zmluvy.

Článok IV.
Cena za poskytnutie spolupráce
4.1 Cena je stanovená dohodou medzi účastníkmi zmluvy v zmysle Zákona číslo 18/1996 Z.z. v znení
neskorších predpisov na paušálnu sumu 42,- € mesiac bez DPH a sumu 19 € bez DPH za každý výjazd.
Po 20 minútach v prípade nutnosti fyzickej ochrany objektu je cena 6 € bez DPH za každú začatú hodinu
fyzickej ochrany. Fakturácia bude vykonávaná za reálne vykonané výjazdy na základe ich evidencie
jeden krát mesačne, vždy za uplynulý mesiac.
4.2 Faktúra bude vystavená dodávateľom so splatnosťou 14 dní od jej vystavenia a okrem povinných údajov
bude obsahovať rozpis jednotlivých výjazdov s uvedením dátumu a času každého výjazdu a označenie
objektu.

Článok V.
Sankcie
5.1 V prípade, že preukázateľným nedodržaním akejkoľvek povinnosti účastníkov zmluvy vznikne
prevádzkovateľovi objektu škoda, ktorá priamo súvisí s nedodržaním špecifikovaného predmetu zmluvy
vykonávajúca strana zodpovedá za preukázanú škodu.
5.2 Nemožnosť plnenia zmluvných podmienok spôsobená v dôsledku vyššej moci (povodne, zosuvy pôdy,
zemetrasenie, policajné akcie a iné neovplyvniteľné prírodné javy), nebude obojstranne hodnotená ako
porušenie podmienok.

Článok VI.
Vznik a zánik zmluvného vzťahu
6.1

Zmluvný vzťah v zmysle ustanovení tejto zmluvy vzniká súhlasným vyjadrením s obsahom tejto
zmluvy a jej deklarovaním podpismi zmluvných strán na tejto zmluve.

6.2

Zmluvný vzťah sa uzatvára od 16.11.2012 na dobu neurčitú, s výpovednou lehotou 2 kalendárnych
mesiacov (začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho, po obdržaní vyrozumenia druhou
zmluvnou stranou), pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak alebo pokiaľ sa zmluvné strany
nedohodli inak.

6.3

Zmluvné strany osobitným, súhlasne schváleným dodatkom ku zmluve môžu i v priebehu plynutia
zmluvy meniť dohodou výpovednú lehotu.

6.4

Zmluvný vzťah zaniká zánikom jednej zo zmluvných strán. Ak iný subjekt prebral práva a záväzky
zmluvnej strany ktorá zanikla a druhá zmluvná strana súhlasí, zmluvný vzťah pokračuje, do
uzatvorenia nového zmluvného vzťahu. O tomto sa zmluvné strany neodkladne navzájom informujú
písomne.

6.5

Zánik zmluvného vzťahu (výpoveď, dohoda, okamžité vypovedanie) nemá vplyv na vysporiadanie
ceny služby poskytnutej v predchádzajúcom období, úrokov z omeškania, vrátane právnych úkonov
na to nadväzujúcich.

6.6

Zmluvný vzťah zanikne v momente výskytu závažných skutočností, ktoré znemožnia plnenie služby zo
strany ktoréhokoľvek účastníka. V tom prípade sa účastníci zaväzujú neodkladne (telefonicky a
paralelne písomne) vyrozumieť o tomto druhú zmluvnú stranu na posledné, v zmluve uvedené alebo
písomne oznámené kontaktné miesto druhého účastníka.
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Článok VII.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
7.1

Táto zmluva a jej jednotlivé ustanovenia môžu byť menené len na základe slobodnej vôle oboch
zmluvných strán, vo forme písomného dodatku ku zmluve.

7.2

Sporné a inak zmluvou neupravené skutočnosti sa riadia všeobecnými záväznými právnymi úpravami.
Účastníci navzájom akceptujú viazanosť právnou úpravou zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej
bezpečnosti.

7.3

Zmluvné strany sa zaväzujú plniť a vykladať jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy v dobrej viere s
cieľom ich plnenia samotného účelu zmluvy a všeobecne záväznej právnej úpravy.

7.4

Táto zmluva bola vyhotovená v 2 rovnocenných výtlačkoch, z ktorých po 1 prináležia účastníkom
zmluvy.

7.5

Táto zmluva bola uzatvorená a podpísaná vážne, v dobrej viere v zmluvné strany a ich spôsobilosť,
nie v tiesni a nie za obzvlášť nevýhodných podmienok. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé k jej
podpisu a plneniu jej ustanovení, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Podpisom na poslednej
strane tejto zmluvy vyjadrujú súhlas s jej znením a obsahom. Súčasne sa zmluvné strany zaväzujú ku
korektnému plneniu ustanovení tejto zmluvy.

7.6

Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve za podmienok
ustanovených zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

7.7

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.
Humenné

.....................................
objednávateľ
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Humenné

......................................
dodávateľ

