
Zmluva č. 373 / 2020 I RSM 
o zabezpečení ochrany majetku prostredníctvom 

pultu centralizovanej ochrany 

uzatvorená podľa §-u 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov 

Objednávateľ: 

Sídlo: 

V zastúpení: 
IBAN 
IČO : 

Poskytovateľ: 

Sídlo: 

V za stú pení : 
Bankové spojenie: 
BIC Code bank 
IBAN: 
IČO : 

1. Zmluvné strany 

JUDr. Miroslava Turňová - notár 

Moyzesova 1200/12 
018 41 Dubnica nad Váhom 
JUDr. Miroslava Turňová 
SK 63 7500 0000 0040 2483 4462 
00 628 671 

ďalej len objednávate!' 

Mesto Dubnica nad Váhom 

Bratislavská 434/9, 
018 41 Dubnica nad Váhom 
Mgr. et Mgr. Peter Wolf - primátor mesta 
Prima banka Slovensko, a. s. 
KOMASK2X 
SK 42 56 00 0000 0044 05035015 
00 317 209 

ďalej len poskytovate!' 

GDPR



II. Precmetzmluvv. 

Predmetom zmluw medzi objednávateľom a poskytovateľom je: 

1. Pripojenie objektu a naprogramovanie elektronického zabezpečovacieho zariadenia (ďalej len EZS) 
objednávateľa na pult centralizovanej ochrany objektov /ďalej len PCOO/ prevádzkovaného Mestskou 
políciou Dubnica nad Váhom a odpojenie EZS z PCOO pri zániku zmluvy. 

2. Spracovanie poplachového signálu z chráneného objektu objednávateľa na PCOO na adrese: Moyzesova 
1200/12 Dubnica nad Váhom. 

3. Vyslanie zásahovej jednotky Mestskej polície po prijatí signálu PCOO o narušení objektu objednávateľa a 
vykonanie zásahu v zmysle platných právnych predpisov. 

III. Doba trvania zmluvného vzťahu. 

Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú. 

IV. Povinnosti zmluvných strán. 

Poskytovateľ sa zaväzuje: 

1. Zabezpečovať ochranu objektu objednávateľa podľa predmetu zmluvy príslušníkmi Mestskej 
polície Dubnica nad Váhom v zmysle zákona SNR č.564/1991 Zb. o obecnej polícii. 

2. Zabezpečiť pripojenie EZS objednávateľa na PCOO, ktorý je umiestnený v objekte Mestskej polície 
Dubnica nad Váhom a odpojenie EZS z PCOO pri zániku zmluvy. 

3. Zabezpečiť spracovanie poplachového signálu z chráneného objektu objednávateľa na PCOO 
Mestskej polície Dubnica nad Váhom a po prijatí signálu o narušení objektu, vyslať neodkladne zásahovú 
jednotku (službukonajúcu hliadku mestskej polície) a vykonat' zásah v zmysle platných právnych predpisov. 

4. Zabezpečiť služby uvedené v bode 3 nepretržite 24 hodín denne a úkony s tým spojené vykonávať 
bezodplatne. 

5. Vykonať najmenej 2-krát ročne kontrolu funkčnosti prenosu signálu z EZS objednávateľa na PCOO. 

Objednávateľ sa zaväzuje: 

1. Zabezpečiť pravidelné revízie EZS a servis v zmysle platnej normy. Servis a montáž EZS zveriť len 
organizáciám majúcim na to oprávnenie. 

2. Zabezpečiť údržbu a prevádzkyschopnosť vnútornej EZS, nachádzajúcej sa v chránenom objekte, okrem 
vysielacieho zariadenia. 

3. Zabezpečiť pri nesprávnej činnosti EZS neodkladné odstránenie poruchy a informovať o tom 
službukonajúceho príslušníka mestskej polície na telefónnom čísle 042/4421145, 159 alebo 0908 788159. 

4. Preskúšanie funkčnosti prenosu signálu na PCOO v chránenom objekte vykonávat' výlučne v čase 
dohodnutom so stálou službou mestskej polície. 

5. Zapínať a vypínat' chránený objekt k ochrane podľa svojich potrieb tak, aby nespôsobil poplach na PCOO. 
6. Neodkladne informovať o všetkých zmenách, ktoré môžu mať vplyv na ochranu majetku (hlavne 

skutočnosti o zmenách osôb poverených obsluhou EZS, servisné práce vykonávané na EZS, zmeny 
v rozsahu chránených zón a pod.) 

7. Poskytovať potrebnú súčinnosť zásahovej jednotke mestskej polície pri zákroku po prijatí signálu o narušení 
objektu. 

8. Odovzdať poskytovateľovi zoznam osôb ( telefónne číslo a bydlisko) ,ktoré je nutné upovedomiť v prípade 
narušenia objektu. 
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V. Zmluvná pokuta 

Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodli, že objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 1 O eur za každý prípad, v ktorom zavineným porušením svojich povinností 
uvedených v časti IV. tejto zmluvy spôsobí viac ako dva fa lošné poplachy na PCOO v danom 
kalendárnom mesiaci. Zmluvná pokuta sa neuplatňuje počas dohodnutej 14 dňovej skúšobnej 
prevádzky. 

Vl. Spoločné ustanovenia 

1. Objednávateľ berie na vedomie, že služby spojené s ochranou majetku sa vzťahujú výl učne na 
presne stanovený okruh činností , vyjadrený v tejto zmluve. 

2. Poskytovateľ môže túto zmluvu podľa vlastného rozhodnutia vypovedať, ak sledovacie centrum či 
miestnosti objednávateľa následkom živelnej pohromy zničia , alebo sa do takej miery poškodia, že v 
prevádzkovaní nie je možné pokračovať, resp. ak poskytovateľ nie je schopný prevádzku zabezpečiť z 
dôvodu akýchkoľvek úradných opatrení. 

3. Poskytovateľ môže túto zmluvu vypovedať alebo od nej odstúpiť, ak u objednávateľa príde k 
neplneniu podmienok Zmluvy o prenájme vysielacieho zariadenia č. 37 412020/RSM alebo k jej 
vypovedaniu. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom písomného doručenia rozhodnutia o 
odstúpení od zmluvy objednávateľovi. 

4. Objednávateľ berie na vedomie , že poskytovateľ nenahrádza poisťovňu . Zmluvu s poisťovňou 

uzatvára objednávateľ osobitne. Poskytovateľ zodpovedá výlučne za prenos, spracovanie 
poplachových signálov a vyslanie zásahovej skupiny. V prípade vzniku mimoriadnej udalosti v objekte 
objednávateľa tomuto nevzniká voči poskytovateľovi nárok na spôsobenú škodu, okrem všeobecnej 
zodpovednosti zasahujúcich príslušníkov Mestskej polície Dubnica nad Váhom. 

5. Oznámenie alebo zmeny týkajúce sa zmluvy , budú uskutočňované v písomnej forme a zmluvnej strane 
doručené osobne ,resp. prostredníctvom poštovej služby na adresy uvedené v tejto zmluve. 

6. Zmluvu možno tiež zrušit' vzájomnou dohodou a výpoveďou objednávateľa alebo poskytovateľa aj bez 
uvedenia dôvodu v 1 mesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota plynie od prvého dňa mesiaca 
nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

7. Poskytovateľ nezodpovedá za ochranu objektu v dobe, kedy je v dôsledku závady, poruchy a pod. 
nefunkčné EZS v chránenom objekte. 

8. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Dubnica nad Váhom, v súlade 
s osobitnými predpismi. 

9. Zmluva je napísaná v dvoch vyhotoveniach , pričom prenajímateľ i nájomca prevezmú jedno 
vyhotovenie. 

V Dubnici nad Váhom dňa : 10.11 .2020 

za poskytovateľa : 

Mgr. et Mgr. Peter Wolf 
primátor mesta 

za objednávateľa : 

JUDr. Miroslava Turňová 
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