
ZMLUVA  O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 
(č. objednávateľa 3/2017/ST-K) 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

v znení neskorších predpisov 

 

Čl.  I. 

  Zmluvné strany 

  

Objednávateľ :     Zálesie 

         Sídlo: Trojičné nám. 1                                 

                               Zastúpený:  Ing. Marián Perger, starosta 

                                IČO:  00682110 

                                DIČ:  2020687207 

                               Bankové spojenie:  VÚB 

          IBAN SK04 0200 0000 0042 0894 3559  

                               tel:  02/52623842 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

Poskytovateľ :       CO-PRO, s. r. o. 

Sídlo: Macharova 1104/3, 851 01 Bratislava 

Zastúpený: Ing. Rudolf Otrísal, konateľ 

IČO:  50412485 

DIČ: 2120318574 

Bankové spojenie: Tatra banka 

IBAN: SK 91 1100 0000 0029 4202 5550 

mob.tel.: 0903555811 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

Čl.  II.  

Úvodné ustanovenia 

 

1. Touto zmluvou sa poskytovateľ zaväzuje zabezpečiť za odplatu objednávateľovi sústavné 

vykonávanie odborných služieb, ktoré objednávateľovi vyplývajú zo zákonných povinností na 

úseku civilnej ochrany obyvateľstva, krízového riadenia v čase krízových situácií mimo času 

vojny a vojnového stavu, obrany štátu a hospodárskej mobilizácii, vedenia skladového 

hospodárstva na úseku civilnej ochrany a prevencie pred povodňami, poskytovanie odbornej 

pomoci pri riešení mimoriadnych udalostí, mimoriadnych situácií, povodňových situácií a 

krízového stavu v rozsahu špecifikovanom v čl. III. tejto zmluvy, vrátane odborného 

poradenstva pri aktívnom riešení a odstraňovaní nedostatkov, a to všetko v súlade s platnými 

právnymi predpismi Slovenskej republiky.  

2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovatelovi za poskytnuté služby odplatu vo výške a 

spôsobom podľa čl. VI. tejto zmluvy.  

 

                                                                       Čl.  III. 

Predmet zmluvy, miesto a čas plnenia 

 

1. Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je:  
a) zabezpečovanie odborných činností, ktorých plnenie vyplýva objednávateľovi zo všeobecne 

záväzných právnych predpisov na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, krízového riadenia 

v čase krízových situácií mimo času vojny a vojnového stavu, obrany štátu a hospodárskej 



mobilizácie (ďalej len „HM“), vedenia skladového hospodárstva na úseku civilnej ochrany a 

prevencie pred povodňami, formou dokumentácie v papierovej a elektronickej forme, a to 

najmä: 

I. v oblasti obrany štátu najmä: 

A. pripravovať podklady do správy o bezpečnosti na území okresu Senec podľa pokynov 

Bezpečnostnej rady okresu Senec,   

B. aktualizovať a dopracovať opatrenia vyplývajúce zo zákona č. 179/2011 Z. z. o 

hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v 

krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, 

C. viesť dokumentáciu zabezpečenia zásobovania životne dôležitými tovarmi pre 

obyvateľstvo, 

D. viesť evidenciu právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie 

a fyzických osôb, ktorým môže byť v čase vojny, vojnového stavu uložená povinnosť 

poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených zborov, Hasičského a 

záchranného zboru a osobám, ktorí plnia úlohy HM, 

E. navrhovať Okresnému úradu Senec nehnuteľnosti a vecné prostriedky, pracovné stroje 

vhodné a technicky spôsobilé na zabezpečenie úloh obrany štátu a viesť ich evidenciu, 

F. navrhovať Okresnému úradu Senec fyzické osoby, ktorým môže byť v čase vojny 

a vojnového stavu uložená pracovná povinnosť, viesť evidenciu a vykonávať 

aktualizáciu, 

G. viesť dokumentáciu doručovania povolávacích rozkazov a rozhodnutí vydaných 

okresnými úradmi,  

II. v oblasti civilnej ochrany a ochrany pred povodňami najmä:  

A. spracovať Hlavné úlohy v oblasti civilnej ochrany, civilného núdzového plánovania 

a krízového riadenia, Plán prípravy, Plán porád štábu, Ročný plán údržby CO krytov 

v príslušnom kalendárnom roku a rozbor plnenia úloh,  

B. spresniť dokumentáciu organizácie jednotiek CO a kartu CO, 

C. spracovať a priebežne aktualizovať Plán ochrany obyvateľstva v zmysle vyhlášky MV 

SR č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami 

nebezpečných látok v znení neskorších predpisov (v textovej a grafickej časti, aj 

elektronicky), najmä varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb, organizácia 

informačného toku, monitorovanie územia, regulácia pohybu osôb a dopravných 

prostriedkov, prvá predlekárska pomoc a neodkladná zdravotná starostlivosť, evakuácia 

podľa vyhláška MV SR č. 328/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

evakuácii, hygienická očista, príprava a informovanie obyvateľstva, individuálna 

ochrana osôb, zabezpečenie činnosti v objekte, v ktorom nemožno skončiť pracovnú 

činnosť, ukrytie osôb, profylaxia,            

III. viesť dokumentáciu skladov CO materiálu a požadovať obmenu materiálu, 

IV. aktualizovať povodňový plán záchranných prác s dôrazom na zabezpečenie evakuácie 

vrátane evakuačných opatrení, núdzového zásobovania a núdzového ubytovania osôb, 

b)  poskytovanie odborného poradenstva pri riešení mimoriadnych udalostí, mimoriadnych 

situácií, povodňových situácií a krízového stavu, najmä:  

I. vypracovanie a podávanie priebežných informácií v prípade vyhlásenia 2. a 3. stupňa 

povodňovej aktivity a počas vyhlásenia mimoriadnej situácie, 

II.  vypracovanie súhrnných správ o záchranných prácach, 

III. vypracovanie žiadostí o refundáciu nákladov vynaložených na povodňové záchranné 

práce, povodňové zabezpečovacie a záchranné práce a nákladov spojených na riešenie 

mimoriadnej situácie, 

c) poskytovanie odborného poradenstva pri aktívnom riešení a odstraňovaní nedostatkov zistených 

v odborných činnostiach podľa písmena a) tohto bodu zmluvy, 



d) nepretržitá pracovná pohotovosť zahŕňajúca poskytovanie odborných rád Krízovému štábu 

objednávateľa v prípade vzniku mimoriadnej udalosti alebo povodňovej situácie na území 

obce.  

2. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať počas platnosti tejto zmluvy aktualizáciu predmetu zmluvy 

po zmene príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo požiadaviek Okresného 

úradu Senec.  

 

Čl. IV. 

Vytvorenie a prevzatie predmetu zmluvy 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby podľa čl. III. bod 1 tejto zmluvy na svoje náklady a 

na svoje nebezpečenstvo.  

2. Pri poskytovaní služby sa poskytovateľ zaväzuje postupovať v súlade s podmienkami 

obsiahnutými v tejto zmluve a v súlade s ďalšími pokynmi objednávateľa, tak aby poskytované 

služby spĺňali všetky zákonom požadované náležitosti v rámci plnenia povinností na úseku 

civilnej ochrany obyvateľstva, krízového riadenia v čase krízových situácií mimo času vojny 

a vojnového stavu, obrany štátu a HM, vedenia skladového hospodárstva na úseku civilnej 

ochrany a prevencie pred povodňami objednávateľom.  

3. Poskytovateľ splní svoju povinnosť dodania predmetu zmluvy, vrátane dohodnutej aktualizácie 

podľa čl. III. bod 3 tejto zmluvy jeho riadnym odovzdaním objednávateľovi.  

4. Vlastníkom predmetu zmluvy v písomnej i elektronickej podobe počas realizácie ako aj po jej 

ukončení je výlučne objednávateľ. 

 

Čl.  V. 

Záväzky zmluvných strán 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje: 

a) vykonávať predmet zmluvy osobne a s odbornou starostlivosťou tak, aby poskytované služby 

boli vykonané v súlade s príslušnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na predmet zmluvy, 

b) vykonávať predmet zmluvy v rozsahu a  za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súlade 

so všeobecne záväznými právnymi predpismi,  

c) vypracovať dokumenty predpísané v zmysle platnej legislatívy vo forme smerníc, pokynov, 

opatrení, príkazov, resp. iných riadiacich aktov štatutárneho orgánu objednávateľa, 

d) postupovať pri vykonávaní predmetu zmluvy v súlade s informáciami poskytnutými 

objednávateľom a v súlade s jeho záujmami,  

e) odovzdať objednávateľovi všetky dokumenty, ktoré mu boli poskytnuté, alebo ktoré za neho 

prevzal, ak ich pri ďalšom poskytovaní služieb nebude potrebovať, 

f) priebežne informovať objednávateľa o priebehu poskytovania služieb podľa tejto zmluvy,  

g) v prípade nedostatkov v jeho plnení zistených objednávateľom, Okresným úradom Senec, alebo 

inými príslušnými orgánmi je poskytovateľ povinný tieto nedostatky bezodkladne odstrániť na 

vlastné náklady, 

 

2. Objednávateľ sa zaväzuje:  

a) poskytnúť poskytovateľovi všetky požadované podklady a informácie potrebné na výkon 

predmetu zmluvy a informácie o ďalších skutočnostiach, ktoré vzhľadom na charakter 

poskytovaných služieb môžu mať význam pre jeho činnosť, 

b) umožniť poskytovateľovi vstup do svojich priestorov, 

c) spolupôsobiť pri realizácii predmetu zmluvy a poskytnúť poskytovateľovi všetku potrebnú 

súčinnosť,  

d) zaplatiť poskytovateľovi cenu za poskytované služby v súlade s čl. VI. tejto zmluvy, 

e) oznámiť poskytovateľovi bezodkladne termín každej kontroly Okresného úradu Senec, alebo 

iného príslušného orgánu, umožniť poskytovateľovi účasť na každej kontrole a zabezpečiť jeho 

účasť pri prerokovaní zápisnice z každej kontroly. 



 

Čl. VI. 

Cena za poskytovanie služieb 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli a objednávateľ sa zaväzuje poskytovateľovi zaplatiť za riadne a 

včasné poskytovanie služieb cenu vo výške podľa odseku 3 tohto článku zmluvy.  

2. Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách 

v znení neskorších predpisov.  

3. Zmluvné strany sa dohodli a poskytovateľ sa zaväzuje, že cena za poskytované služby je 

stanovená ako konečná cena, bez možnosti jej navýšenia, pričom cena za poskytované služby je 

60,- € (slovom: šesťdesiat eur) mesačne vrátane materiálnych nákladov a 200,-€ (slovom: 

dvesto eur) ročne za súčinnú pomoc povedenému pracovníkovi obce pri vedení programu 

hospodárskej mobilizácie EPSIS. Poskytovateľ nie je platca dane z pridanej hodnoty.   

4. Zmluvné strany sa dohodli a poskytovateľ potvrdzuje, že v cene sú započítané všetky výkony 

potrebné pre riadne a včasné poskytovanie služieb, ako i všetky náklady na materiálne a 

technické zabezpečenie poskytovania služieb.  

 

Čl. VII. 

Fakturačné a platobné podmienky 

 

1. Objednávateľ je povinný za poskytované služby podľa čl. III. tejto zmluvy platiť odplatu 

dohodnutú v čl. VI. tejto zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa 

uvedený v čl. I. tejto zmluvy, pričom podľa dohody táto odplata je splatná v lehote 15 dní odo 

dňa doručenia faktúry vystavenej poskytovateľom objednávateľovi. Zmluvné strany sa dohodli, 

že poskytovateľ bude objednávateľovi fakturovať cenu za poskytované služby štvrťročne, vždy 

po uplynutí príslušného štvrťroka, v ktorom sa služby poskytovali. Sumu 200,-€ za pomoc pri 

vedení programu EPSIS bude fakturovať za mesiac jún príslušného roku. 

2. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle platnej právnej úpravy SR. 

3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený 

vrátiť ju poskytovateľovi na doplnenie. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti 

a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

 

Čl. VIII. 

Zachovanie mlčanlivosti 

 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré 

tvoria obsah tejto zmluvy, a ktoré sa nezverejňujú podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 

v znení neskorších predpisov.  

2. Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmení neskorších predpisov.  

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa vyvarujú akéhokoľvek konania, ktoré by viedlo k porušeniu 

povinnosti poskytnúť druhej zmluvnej strane potrebnú súčinnosť, resp. porušenie povinnosti 

mlčanlivosti.  

4. Poskytovateľ je povinný aj po ukončení platnosti tejto zmluvy zachovávať mlčanlivosť o 

všetkých skutočnostiach, s ktorými sa oboznámil pri spracovávaní a vedení dokumentácie. 

 

Čl. IX. 

Doba trvania zmluvy, skončenie zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01.05.2021. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkovo-právny vzťah založený touto zmluvou môže skončiť, 

a to: 



a) písomnou dohodou,  

b) písomnou výpoveďou zmluvnej strany, ktorá musí byť doručená druhej zmluvnej strane alebo 

c) odstúpením od zmluvy. 

3. V písomnej dohode o zániku (ukončení) zmluvy sa uvedie deň, ku ktorému sa záväzkovo-

právny vzťah skončí. Ak deň skončenia účinnosti zmluvy nie je v dohode uvedený, skončí sa 

záväzkovo-právny vzťah dňom nasledujúcim po dni, keď bola písomná dohoda uzavretá. 

4. Vypovedať túto zmluvu môžu obe zmluvné strany kedykoľvek a to aj bez udania dôvodu. Pre 

doručovanie výpovede platí právna úprava čl. XI bod 3. a 4. tejto zmluvy. V prípade výpovede 

sa skončí záväzkovo-právny vzťah založený touto zmluvou uplynutím výpovednej doby, ktorá 

je štvormesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

ktorom výpoveď bola druhej zmluvnej strane doručená.  

5. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou 

faktúry viac ako 60 dní po uplynutí termínu splatnosti. 

6. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak poskytovateľ aj napriek predchádzajúcemu 

písomnému upozorneniu riadne a včas neplní predmet zmluvy. 

7. Odstúpenie od zmluvy podľa bodu 5. a 6. tohto článku zmluvy musí byť oznámené písomne a 

je účinné ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. V 

odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. 

 

Čl. X 

Vyhlásenia zmluvných strán 

 

1. Poskytovateľ vyhlasuje, že je v plnom rozsahu spôsobilý služby podľa tejto zmluvy 

poskytovať, a že mu v riadnom a v časnom plnení predmetu zmluvy nebránia žiadne prekážky 

objektívneho a/alebo subjektívneho charakteru. Poskytovateľ rovnako vyhlasuje, že je na 

poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy odborne spôsobilý.  

2. Zmluvné strany podpisom pod touto zmluvou bezvýhradne potvrdzujú, že v celom rozsahu a 

bezo zvyšku prijímajú na seba všetky práva a povinnosti pre ne vyplývajúce z ustanovení tejto 

zmluvy a zaväzujú sa ich plniť riadne a včas.  

3. Zmluvné strany, každá samostatne, vyhlasujú a zodpovedajú, že podmienky stanovené touto 

zmluvou nie sú v rozpore so žiadnym záväzkom, ktorým je táto strana viazaná, či už 

zmluvným, vyplývajúcim zo zákona alebo iným.  

4. Poskytovateľ vyhlasuje, že poskytované služby budú mať v momente prevzatia zmluvne 

dohodnuté vlastnosti, že budú zodpovedať predpisom Slovenskej republiky, a že nebudú mať 

vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu ich používania k zvyčajným alebo v zmluve 

predpokladaným účelom.  

 

Čl. XI 

Súčinnosť zmluvných strán 

 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť a pomoc pri plnení 

záväzkov z tejto zmluvy s cieľom naplnenia účelu tejto zmluvy.  

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa vyvarujú akéhokoľvek konania, ktoré by viedlo k porušeniu 

ktoréhokoľvek ustanovenia tohto článku zmluvy, majúce za následok porušenie povinnosti 

poskytnúť druhej zmluvnej strane potrebnú súčinnosť.  

3. Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť doručený podľa tejto zmluvy, ak táto 

zmluva neustanovuje inak, bude vyhotovený písomne a môže byť doručený osobne, alebo 

doporučenou poštou, na adresu zmluvnej strany uvedenú v čl. I tejto zmluvy alebo na inú 

adresu, písomne oznámenú druhej zmluvnej strane v súlade s týmto článkom. V prípade 

akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto zmluvy alebo v 

súvislosti s touto zmluvou sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne 

písomne informovať druhú zmluvnú stranu a v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca 

nová adresa riadne oznámená zmluvnej strane pred odosielaním písomností. 



4. Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument bude považovaný za doručený, ak sa nepreukáže 

niečo iné:  

a) pri osobnom doručení v okamihu doručenia,  

b) pri odoslaní doporučenou poštou s doručenkou v deň, ktorý je uvedený na doručenke ako deň 

doručenia, 

c) v prípade písomností doručovaných prostredníctvom pošty na adresu uvedenú v čl. I. tejto 

zmluvy sa doporučené listové zásielky, alebo zásielky s doručenkou považujú za doručené 

druhej zmluvnej strane, aj keď:  

 I. príjemca odoprel prijatie zásielky; zásielka sa považuje za doručenú dňom odmietnutia 

prijatia zásielky,  

II. zásielka bola na pošte uložená a príjemca ju neprevzal do troch dní od uloženia; posledný 

deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa príjemca o uložení nedozvedel, 

III. bola zásielka vrátená odosielateľovi ako nedoručiteľná - najmä preto, že nebolo možné 

adresáta na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy zastihnúť, pričom iná adresa adresáta nie 

je odosielateľovi známa - v tomto prípade sa písomnosť považuje po troch dňoch od vrátenia 

nedoručenej zásielky za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.  

 

Čl. XII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 

a účinnosť dňa 01.05.2021. 

2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, ak 

sú vyhotovené písomne vo forme dodatku a sú obojstranne podpísané. Návrh dodatku môže 

predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán.  

3. Právne vzťahy v tejto zmluve výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na 

predmet zmluvy. Práva a povinnosti uložené touto zmluvou, ako i pojmy ňou používané, sa 

budú vykladať a aplikovať v súlade s príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov, 

ako aj obchodných zvyklostí a praxe.  

4. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach s platnosťou originálu, dve dostane objednávateľ 

a jedno vyhotovenie poskytovateľ.  

5. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov. Poskytovateľ berie na vedomie, že táto zmluva bude 

zverejnená na webovom sídle objednávateľa. 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva obsahuje ich skutočnú vôľu, že bola uzavretá slobodne, 

vážne, určito a bez omylu. Prehlasujú, že zmluva nebola uzavretá v tiesni a za nápadne 

nevýhodných podmienok. Prehlasujú, že si zmluvu pred podpisom prečítali, jej obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu túto vlastnoručne podpísali.  

 

 

V Zálesí, dňa  20.04. 2021                          V Zálesí, dňa   20.04.201 

 

 

Za objednávateľa:     Za poskytovateľa: 

  

 

 

_______________________________                    ______________________________ 

                Ing. Marián Perger               Ing. Rudolf Otrísal 

                        starosta                       konateľ 

 


