Zmluva

č. 0028/PCO

uzavretá v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov, za
nasledovných podmienok:
1. Zmluvné strany
1.1 Prevádzkovateľ: Mesto Bánovce nad Bebravou
Sídlo: Námestie Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Zastúpený: Primátor mesta Bánovce nad Bebravou
IČO : 00310182
DIČ : 2021053320
Registrácia: Nariadenie Vlády SR č. 258/1996 Z.z.
Bankové spojenie : 526192/0200, variabilný symbol 22410010
(ďalej len prevádzkovateľ)
1.2 Objednávateľ: .
Sídlo:
Zastúpený:
IČO :
DIČ :
Registrácia:
Bankové spojenie :
IBAN:
(ďalej len objednávateľ)
2. Predmet zmluvy
2.1 Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie služieb spojených s ochranou priestorov objednávateľa
prostredníctvom pultu centrálnej ochrany, ktorý je prevádzkovaný Mestskou políciou Bánovce
nad Bebravou (ďalej len mestská polícia).
2.2 Prijatie signálu o narušení chráneného objektu objednávateľa prostredníctvom pultu centrálnej
ochrany a vykonanie previerky signálu o narušení chráneného objektu prostredníctvom zásahovej
jednotky mestskej polície.
2.3 Zabezpečiť priechodnosť parkovísk a prenajatého zabraného verejného priestranstva.
3. Povinnosti zmluvných strán
3.1 Prevádzkovateľ sa zaväzuje :
3.1.1 Pripojiť chránený objekt na pult centrálnej ochrany a odpojiť objekt v súlade s touto
zmluvou.
3.1.2 Zabezpečiť prenos poplachovej správy po vydaní signálu z elektronického
zabezpečovacieho systému a poplachového tlačidla „panic“ nainštalovaného v objekte
objednávateľa (ďalej len zabezpečovací systém) na pultu centrálnej ochrany do päť sekúnd
od vydania signálu.
3.1.3 Zabezpečiť poučenie objednávateľa o obsluhe zabezpečovacieho systému pripojeného k
pultu centrálnej ochrany. Toto poučenie bude písomne potvrdené a doložené ako príloha
tejto zmluvy.
3.1.4 Zabezpečiť okamžité vyslanie zásahovej jednotky, ktorá sa do piatich minút od prevzatia
signálu z pultu centrálnej ochrany dostaví k objektu objednávateľa a prevedie jeho
zaistenie a ďalšie potrebné opatrenia.
3.1.5 Informovať objednávateľa o vzniku poplachového signálu a výsledkoch zásahu na
chránený objekt, poprípade o ďalších potrebných opatreniach spojených s ochranou
objektu.
3.1.6 Informovať objednávateľa do 24 hodín od uskutočnenia neopodstatneného výjazdu
zásahovej jednotky, ktorý bol spôsobený zlou obsluhou zabezpečovacieho systému zo
strany objednávateľa alebo jeho zlým technickým stavom.
3.1.7 Zabezpečiť využívanie parkoviska patriaceho objednávateľovi vrátane zmluvne zabraného
verejného priestranstva len pre návštevníkov prevádzok objednávateľa.

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje:
3.2.1 Zabezpečiť posúdenie nainštalovaného zabezpečovacieho systému vo svojom objekte z
hľadiska vhodnosti jeho pripojenia na systém pultu centrálnej ochrany poverenými
pracovníkmi firmy objednávateľa.
3.2.2 Zabezpečiť prevádzkyschopnosť nainštalovaného zabezpečovacieho systému vo svojom
objekte, zabezpečiť jeho údržbu, pravidelné ročné revízie a servis zabezpečovacieho
systému v zmysle platných technických noriem, prostredníctvom autorizovaných
organizácií.
3.2.3 Pri nesprávnej činnosti zabezpečovacieho systému oznámiť bezodkladne vzniknutý stav
mestskej polícii, ktorá prevádzkuje systém pultu centrálnej ochrany.
3.2.4 Poskytnúť potrebnú súčinnosť zásahovej jednotke mestskej polície pri narušení objektu.
3.2.5 Písomne odovzdať prevádzkovateľovi zoznam osôb, ktoré sú oprávnené konať v jeho mene
v prípade narušenia objektu a spôsob ich vyrozumenia. Informovať prevádzkovateľa o
všetkých technických zmenách, ktoré môžu mať vplyv na ochranu objektu, alebo o
ukončení svojej činnosti v stráženom objekte . Ukončenie je potrebné oznámiť najneskôr
v deň skončenia činnosti v objekte.
3.2.6 Uhradiť 10,- € (slovom desať eur) za každý neopodstatnený výjazd zásahovej jednotky,
spôsobený zlou obsluhou zabezpečovacieho systému alebo jeho zlým technickým stavom.
Počet neopodstatnených výjazdov bude upresnený zmluvnými stranami do 30. novembra
v danom roku a následne finančná čiastka za neopodstatnené výjazdy bude uhradená
objednávateľom na účet uvedený v bode 4.2.1 tejto zmluvy, do 15. decembra v danom
roku.
4. Poplatok a jeho úhrada
4.1 Poplatok za služby spojené s ochranou objektu objednávateľa je stanovený dohodou zmluvných
strán podľa zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov, nasledovne:
4.1.1 Objednávateľ uhradí jednorazový vstupný poplatok 90,- € (slovom deväťdesiat eur) do 10
dní od podpisu zmluvy oboma stranami na účet prevádzkovateľa, variabilný symbol
22410028. V prípade neuhradenia jednorazového vstupného poplatku v stanovenom
termíne prevádzkovateľ ukončí skúšobné dvojtýždňové pripojenie a odpojí objednávateľa z
ochranného systému pultu centrálnej ochrany.
4.1.2 Objednávateľ bude uhrádzať za prevádzkovanie systému pultu centrálnej ochrany ročný
poplatok v sume 1620,- € (slovom tisícšesťstodvadsať eur), ktorý bude uhrádzaný
v mesačných splátkach po 135,- €, vždy do 15. dňa v príslušnom mesiaci na účet
prevádzkovateľa, variabilný symbol 22410028 a to na základe faktúry poskytovateľa, ktorú
je poskytovateľ povinný vystaviť bez zbytočného odkladu vždy na začiatku príslušného
kalendárneho mesiaca a doručiť objednávateľovi tak, aby táto mohla byť uhradená vždy do
30. dňa v príslušnom mesiaci. Faktúra poskytovateľa musí obsahovať všetky náležitosti
riadneho daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov.
4.2

V ročnom poplatku objednávateľa, podľa bodu 4.1.2 tejto zmluvy, je zahrnutá i jeho pomerná
časť za pridelenú frekvenciu, ktorá sa uhradí každoročne v zmysle rozhodnutia
Telekomunikačného úradu SR za pridelenú frekvenciu.

4.3

V prípade neuhradenia mesačnej splátky poplatku v dohodnutom termíne bude prevádzkovateľ
účtovať objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutého ročného poplatku za
každý deň omeškania. Zmluvné pokuty prevádzkovateľ vyfakturuje jednorázovo, za všetky
mesiace v ktorých došlo k omeškaniu, na konci príslušného kalendárneho roka.

4.4

Údaje o chránenom objekte a majetku objednávateľa budú prílohou tejto zmluvy a budú slúžiť
ako podklady k stanoveniu mesačného poplatku za služby spojené s ochranou objektu
objednávateľa.

5. Doba trvania zmluvného vzťahu
5.1

Táto zmluva je uzavretá od 1.11.2019 na dobu neurčitú.
6. Spoločné ustanovenia

6.1

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne upraviť poplatok za služby spojené s
ochranou chráneného objektu objednávateľa po poklese hodnoty eura inflačným vývojom.
Úprava poplatku sa vykoná spätne po oficiálnom zverejnení percenta inflácie štatistickým
úradom SR, vždy s účinnosťou od 1. januára príslušného roka aplikovaním medziročného
nárastu percenta inflácie za predchádzajúci rok. Táto úprava poplatku bude doručená
objednávateľovi písomne, vo forme dodatku k tejto zmluve. Ak objednávateľ nesúhlasí s
navrhnutou úpravou poplatku a dodatok nepodpíše, môže prevádzkovateľ túto zmluvu
vypovedať v súlade s bodom 6.2. Objednávateľ si vyhradzuje právo posúdiť oprávnenosť
prípadného navýšenia ceny zohľadňujúc vlastnú ekonomickú situáciu a konkurenčné prostredie.
V prípade, že sa obe strany nedohodnú na cene, bude to dôvodom k ukončeniu zmluvného
vzťahu v dvojmesačnej výpovednej lehote.

6.2

Prevádzkovateľ i objednávateľ môže túto zmluvu písomne prerušiť alebo vypovedať
bezprostredne po tom, ako dôjde k zničeniu technického zariadenia pultu centrálnej ochrany,
alebo jeho časti, v dôsledku nepredvídateľných okolností, prípadne ak plneniu zmluvy
zmluvnými stranami bránia akékoľvek iné úradné opatrenia. Zmluva sa nedá prerušiť, alebo
vypovedať spätne. Obidve zmluvné strany môžu zmluvu písomne vypovedať v dvojmesačnej
výpovednej lehote. Platnosť a účinnosť tejto zmluvy môže byť ukončená aj vzájomnou dohodou
zmluvných strán.

6.3

V prípade nedodržania povinností objednávateľa, uvedených v bode 3.2.3 tejto zmluvy,
týkajúcich sa nahlásenia ukončenia činnosti v chránenom objekte, bude prevádzkovateľ účtovať
poplatky za chránenie tak, ako keby v objekte bola riadna prevádzka, až do termínu, kedy
prevádzkovateľ zistí ukončenie činnosti v objekte a upozorní na to objednávateľa.
Ak objednávateľ nezaplatí poplatok za služby, dohodnutý v bode 4.1.2 tejto zmluvy, do 10 dní
od dátumu jeho splatnosti má prevádzkovateľ právo odpojiť objekt objednávateľa z pultu
centrálnej ochrany.

6.4

6.5

Objednávateľ berie na vedomie, že pripojenie zabezpečovacieho systému jeho objektu je možné
jedine po predchádzajúcom preškolení obsluhy nainštalovaného zabezpečovacieho systému
mestskou políciou. O tomto preškolení musí byť písomný doklad potvrdený mestskou políciou a
objednávateľom, ktorý bude prílohou tejto zmluvy.

6.6

Túto zmluvu je možné zmeniť len písomnými dodatkami.

6.7

Za prenos signálu z objektu objednávateľa ručí prevádzkovateľ v zmysle tejto zmluvy od
dátumu ukončenia skúšobnej prevádzky, ktorej dĺžka je 2 týždne od fyzického pripojenia
zabezpečovacieho systému v objekte objednávateľa k systému pultu centrálnej ochrany a od
tohto termínu sa bude počítať mesačný poplatok za prevádzkovanie systému.

6.8

Objednávateľ berie na vedomie, že prevádzkovateľ nenahrádza poisťovňu. Zmluvu s
poisťovňou uzatvára objednávateľ nezávisle na tejto zmluve.

6.9

Objednávateľ si môže objednať súvislé stráženie svojich priestorov prostredníctvom pultu
centrálnej ochrany z dôvodov prechodného uzatvorenia prevádzky na určitý čas (čerpanie
celozávodných dovoleniek a pod.), mimo časový rozsah dohodnutý v prílohe č. 1. Písomnú
žiadosť o súvislé stráženie doručí objednávateľ 7 dní pred dňom začatia súvislého stráženia na
podateľňu Mestského úradu Bánovce nad Bebravou.

7. Záverečné ustanovenia
7.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
7.2 Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení
7.2.1
7.2.2

Prevádzkovateľ zverejní na webovom sídle mesta, alebo
ak zmluva nie je zverejnená podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jej
uzatvorenia, môže objednávateľ podať návrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom
vestníku.

7.3 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na § 47a,
ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v platnom znení).
7.4 O nadobudnutí účinnosti zmluvy svedčí písomné potvrdenie o zverejnení
Prevádzkovateľ vydá objednávateľovi na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy.

zmluvy.

7.5 Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto
zmluvy.
7.6 Táto zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých prevádzkovateľ obdrží 3 vyhotovenia a
objednávateľ 2 vyhotovenia.
V Bánovciach nad Bebravou, dňa: 23. 10. 2019

Za prevádzkovateľa:

............................................
PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná
primátorka mesta

Objednávateľ:

.......................................

Príloha č. 1/A k zmluve č 0028/PCO
Údaje o objekte a chránenom majetku objednávateľa
A. Mená a adresy vyrozumievaných osôb poverených objednávateľom pre súčinnosť s
mestskou políciou:
1.

B. Údaje o objekte:
2
1.Počet miestností pripojených na zabezpečovací systém: ..................................,
2.Hodnota chráneného objektu: cca 100.000,-eur
3. Počet vstupov do chráneného objektu umožňujúcich narušenie objektu
-dvere :

2

-okná :

0

4. Nebezpečenstvo zásahu:
5. Obtiažnosť zaistenia objektu:

Priemerná
Priemerná

C. Výška mesačného poplatku za služby spojené s ochranou objektu objednávateľa :
1. Základná sadzba : 40,-eur
2. Prirážky za sťažené podmienky (B.4, B.5): 0,-eur
3. Úhrada bezpečnostnej SIM za objednávateľa : 5.- €
4.Výsledný mesačný poplatok: 45,-eur
D. Dátum pripojenia do systému pultu centrálnej ochrany : 10.10.2019
E. Časový interval stráženia objektu
-

pracovné dni : nepretržite

- dni pracovného pokoja : nepretržite

Prevádzkovateľ
......................................
PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná
Primátorka

objednávateľ
..........................................

Príloha č. 1/B k zmluve č 0028/PCO
Údaje o objekte a chránenom majetku objednávateľa
A. Mená a adresy vyrozumievaných osôb poverených objednávateľom pre súčinnosť s
mestskou políciou:
1.

B. Údaje o objekte:
3
1.Počet miestností pripojených na zabezpečovací systém: ..................................,
2.Hodnota chráneného objektu: 100.000,-eur
3. Počet vstupov do chráneného objektu umožňujúcich narušenie objektu
-dvere :

3

-okná :

4

4. Nebezpečenstvo zásahu:
5. Obtiažnosť zaistenia objektu:

Priemerná
Priemerná

C. Výška mesačného poplatku za služby spojené s ochranou objektu objednávateľa :
1. Základná sadzba : 40,-eur
2.Prirážky za sťažené podmienky (B.4, B.5): 0,-eur
3. Úhrada bezpečnostnej SIM za objednávateľa : 5.- €
4.Výsledný mesačný poplatok : 45,-eur
D. Dátum pripojenia do systému pultu centrálnej ochrany : 10.10.2019
E. Časový interval stráženia objektu
-

pracovné dni : nepretržite

- dni pracovného pokoja : nepretržite

prevádzkovateľ
......................................
PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná
Primátorka

objednávateľ
..........................................

Príloha č. 1/C k zmluve č 0028/PCO
Údaje o objekte a chránenom majetku objednávateľa
A. Mená a adresy vyrozumievaných osôb poverených objednávateľom pre súčinnosť s
mestskou políciou:
1.
B. Údaje o objekte:
2
1.Počet miestností pripojených na zabezpečovací systém: ..................................,
2.Hodnota chráneného objektu: 100.000,-eur
3. Počet vstupov do chráneného objektu umožňujúcich narušenie objektu
-dvere :

1

-okná :

12

4. Nebezpečenstvo zásahu:
5. Obtiažnosť zaistenia objektu:

Priemerná
Priemerná

C. Výška mesačného poplatku za služby spojené s ochranou objektu objednávateľa :
1. Základná sadzba : 40,-eur
2.Prirážky za sťažené podmienky (B.4, B.5): 0,-eur
3. Úhrada bezpečnostnej SIM za objednávateľa : 5.- €
4.Výsledný mesačný poplatok: 45,-eur
D. Dátum pripojenia do systému pultu centrálnej ochrany : 10.10.2019
E. Časový interval stráženia objektu
-

pracovné dni : nepretržite

- dni pracovného pokoja : nepretržite

prevádzkovateľ
......................................
PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná
primátorka

objednávateľ
..........................................

Príloha č.2 k zmluve č. 0028/PCO

Záznam o preškolení pracovníkov objednávateľa
Osoba poverená vykonaním preškolenia pracovníkov objednávateľa :
..........................................
Objednávateľ:

Sídlo:
Zastúpený:
IČO :
DIČ :
Registrácia:

Osoby poverené objednávateľom na preškolenie :

V súlade s poverením oprávňujúcim Mestskú políciu Bánovce nad Bebravou vykonať
preškolenie pracovníkov objednávateľa z obsluhy prepojenia vnútorného objektového
ochranného systému na systém pultu centrálnej ochrany prevádzkovaného Mestskou políciou
Mesta Bánovce nad Bebravou a v súlade s čl. 4, ods. 3, písm. c) Smernice o postupe pri
vyberaní úhrad na čiastočné pokrytie nákladov Mesta Bánovce nad Bebravou v súvislosti
s poskytnutím spoločenských služieb a bodom 3.1.3 zmluvy č 0028/PCO, zo dňa 01.11.2019,
upravujúcej vzájomný vzťah medzi Mestom Bánovce nad Bebravou a objednávateľom
služieb spojených s ochranou jeho objektov potvrdzujeme, že poverený pracovník mestskej
polície vykonal pre určených pracovníkov objednávateľa preškolenie v požadovanom
rozsahu.
Za mestskú políciu, dňa:

pečiatka a podpis
Za objednávateľa, dňa :
pečiatka a podpis

Zmluva uzatvorená s ...............................................(ďalej len objednávateľ) na
poskytovanie služieb spojených s ochranou priestorov objednávateľa prostredníctvom pultu
centrálnej ochrany, ktorý je prevádzkovaný Mestskou políciou Bánovce nad Bebravou je
v súlade so Smernicou primátora Mesta Bánovce nad Bebravou č. 5 o úhradách na čiastočné
pokrytie nákladov Mesta Bánovce nad Bebravou v súvislosti s poskytovaním spoločenských
služieb.
V Bánovciach nad Bebravou dňa : 1. 11. 2019

Ing. Rastislav Fodor
náčelník MsP

