Príloha č. 7
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB DOZORU V KUNSTHALLE
uzatvorená
v zmysle § - u 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)
I.
1. Objednávateľ
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IBAN:
Zapísaný:

ZMLUVNÉ STRANY

K 13 - Košické kultúrne centrá, príspevková organizácia
Kulturpark, Kukučínova 2, 040 01 Košice – Juh, Slovenská
republika
Denisa Vágner, MBA, poverená zastupovaním štatutárneho orgánu
42 323 975
2023874226
SK46 5600 0000 0070 2069 3002
Štatistický register organizácií vedený Štatistickým úradom
Slovenskej republiky

(ďalej len „Objednávateľ“)
a
2. Poskytovateľ:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Kontaktná osoba:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN:
Zapísaný:
(ďalej len „Poskytovateľ“)
(ďalej spolu len „Zmluvné strany“)

II.

PREDMET ZMLUVY

Predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy je výkon služieb dozoru v súlade s platnou
právnou úpravou a internými predpismi Poskytovateľa. Služby dozoru (ďalej len
„dozor“) sú zamerané predovšetkým na:
 službu dozoru v objekte Kunsthalle v počte minimálne jeden pracovník, prípadne
viac pracovníkov podľa potreby Objednávateľa, pričom táto skutočnosť bude
predmetom objednávky podľa čl. IV tejto Zmluvy
 ohlásenie návštevy navštívenej osobe
 obsluhu telefónnej ústredne (prepájanie hovorov)
 poskytovanie oprávnených informácií návštevám


















otváranie /odalarmovanie/ a uzatváranie /zaalarmovanie/ hlavného vstupu do
budovy
usmernenie návštevníkov
kontrolu vstupu a výstupu zamestnancov z dôvodu prehľadu o počte a mieste
ľudí v objekte pre prípad evakuácie objektu
dodržiavanie prevádzkového poriadku /ďalej len „PP/ a kontrolu dodržiavania
PP
evidenciu a kontrolu návštev /okrem evidencie návštevníkov podujatí, ktoré sa
uskutočňujú v priestoroch Kunsthalle evidovaných systémom predaja lístkov
a návštevníkov podujatí organizovaných partnermi/
vyhľadávanie nebezpečných predmetov
evidenciu hlásení zistených závad, poškodení a nedostatkov na zariadeniach a
budove zodpovednému zamestnancovi
privolanie záchrannej, požiarnej služby a polície v prípade potreby
vydávanie a evidenciu kľúčov
kontrolu a obsluhu EPS
kontrolu a obsluhu elektronického zabezpečovacieho systému
kontrolu a obsluhu kamerového systému
ovládanie vzduchotechniky v objekte
kontrolu objektu podľa rozpisu
kontrolu čistoty pred objektom
pracovník dozoru sa riadi pokynmi vedúceho oddelenia správy budov
Objednávateľa

III.

MIESTO PLNENIA

Služby dozoru podľa čl. II tejto Zmluvy budú vykonávané v objekte Kunsthalle
nachádzajúcom sa na ulici Rumanova č. 1 v Košiciach.

IV.

SPôSOB PLNENIA

1. Služby dozoru podľa tejto Zmluvy budú vykonávané na základe objednávky
Objednávateľa, ktorú Objednávateľ vytvorí na každý mesiac samostatne a doručí
Poskytovateľovi na emailovú adresu ním určenej osoby (ďalej len „Objednávka“).
Objednávka bude obsahovať presné termíny poskytovania služby dozoru, a to určené dni
a časy, vrátane počtu osôb služby dozoru, ktorý Objednávateľ požaduje, nakoľko
Objednávateľ môže požadovať plnenie služby dozoru aj viac ako jednou osobou.
2. Služby dozoru podľa čl. II tejto Zmluvy budú vykonávané:
a) v období podujatí organizovaných/spoluorganizovaných Objednávateľom
v objekte Kunsthalle v čase utorok až nedeľa v čase od 09:30 hod. do 18:30 hod.,
pričom aj tieto služby budú predmetom Objednávky,
b) mimo podujatí podľa písm. b) tohto bodu Zmluvy v čase vopred stanovenom
rozpisom služieb, vždy na základe Objednávky Objednávateľa.

V.

CENA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na zmluvnej cene za služby, ktoré sú predmetom
tejto Zmluvy, a to služieb dozoru na cene vo výške .........................(slovom................................)

2.

3.
4.
5.

6.

7.

za 1 osobu a 1 hodinu poskytovania služby. K stanovenej cene sa pripočítava DPH podľa
platnej právnej úpravy. Celková cena za poskytnuté služby na 1 osobu a 1 hodinu
predstavuje čiastku .................................. € (slovom ............................................................................).
Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať dohodnutú čiastku na účet Poskytovateľa mesačne
na základe ním vystavenej a doručenej faktúry takto:
Poskytovateľ doručí Objednávateľovi faktúru (daňový doklad) za bežný mesiac do 5.-eho
dňa nasledujúceho mesiaca, t.j. mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa faktúra
vystavuje. Splatnosť faktúry je do 14 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.
Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je rozpis poskytnutých hodín služieb dozoru
s uvedením mena a priezviska osoby, ktorá služby dozoru vykonávala, dátumu a času.
V prípade neúplnosti alebo nesprávnosti faktúry ju Objednávateľ vráti Poskytovateľovi
na opravu. Doručením opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti tejto
faktúry.
Ak Objednávateľ nedodrží termín splatnosti faktúry z dôvodov na jeho strane, súhlasí
s úrokom z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do
zaplatenia.
Ceny za poskytnuté služby podľa tejto Zmluvy môžu byť modifikované výlučne
vzájomnou dohodou oboch Zmluvných strán, vo forme písomného dodatku k tejto
Zmluve. Poskytovateľ je okrem toho oprávnený zvýšiť dohovorené ceny výlučne
v prípadoch:
- o medziročný inflačný koeficient, vyhlasovaný a zverejnený Štatistickým úradom
Slovenskej republiky,
- o medziročný percentuálny nárast minimálnej mzdy, schválený vládou Slovenskej
republiky.
O skutočnosti podľa bodu 5 tohto článku Zmluvy je Poskytovateľ povinný informovať
Objednávateľa, a to bezodkladne po tom, čo táto skutočnosť nastala. Objednávateľ má
povinnosť úpravu ceny, ktorú v zmysle bodu 5 tohto článku Zmluvy požaduje
Poskytovateľ odsúhlasiť alebo rozporovať v lehote do 10 pracovných dní od doručenia
žiadosti Poskytovateľa. Pokiaľ tak v tejto lehote neurobí, považuje sa za to, že
navrhovanú úpravu ceny odsúhlasil.
Po odsúhlasení úpravy ceny podľa bodu 5 tohto článku Zmluvy majú obidve Zmluvné
strany povinnosť bez zbytočného odkladu podpísať dodatok k tejto Zmluve. Nové ceny
nadobudnú platnosť dňom podpísania dodatku k tejto Zmluve oboma Zmluvnými
stranami resp. písomným oznámením podľa bodu 6 tohto článku Zmluvy a účinnosť
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola žiadosť Poskytovateľa o
úpravu ceny Objednávateľovi doručená, pri súčasnom dodržaní lehoty 10 pracovných
dní podľa bodu 6 tohto článku Zmluvy. V prípade, ak lehota 10 pracovných dní uplynie
v mesiaci bezprostredne nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola žiadosť Poskytovateľa
doručená, účinnosť písomného oznámenia nastane prvým dňom mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom uplynula lehota 10 pracovných dní podľa bodu 6 tohto článku
Zmluvy.
VI.

POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

1. Poskytovateľ je povinný vykonávať poskytované služby v súlade s touto Zmluvou
a platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa k predmetu
Zmluvy, a to najmä riadne a včas.
2. Poskytovateľ zodpovedá za výber pracovníkov poskytujúcich služby dozoru.
3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že všetci jeho pracovníci spĺňajú a počas platnosti tejto
Zmluvy budú spĺňať zákonom stanovené kritériá.
4. Poskytovateľ zodpovedá za znalosť práv a povinností pracovníkov vykonávajúcich
služby dozoru.

5. Poskytovateľ zodpovedá za nepretržité riadenie pracovníkov zodpovednou osobou, za
účelom zabezpečenia zmluvných povinností a koordinácie činností s ostatnými zložkami
Objednávateľa.
6. Poskytovateľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto Zmluvy dodržiavať všetky povinnosti
na úseku PO (požiarna ochrana) a BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)
v objekte Objednávateľa a v spolupráci s Objednávateľom zúčastňovať sa pravidelného
preškoľovania.
7. Poskytovateľ sa zaväzuje za účelom zabezpečenia kvality poskytovaných služieb
poskytnúť maximálnu súčinnosť Objednávateľovi.

VII.

POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

1. Objednávateľ sa zaväzuje za účelom zabezpečenia kvality poskytovaných služieb
poskytnúť maximálnu súčinnosť Poskytovateľovi.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že za účelom zabezpečenia poskytovania služieb dozoru
bezodkladne poskytne Poskytovateľovi miesto k výkonu služieb dozoru vybavenú
základným kancelárskym nábytkom, riadne osvetlenú, vykurovanú, s prístupom
k sociálnym zariadeniam, s tel. linkou pre prípad tiesňového volania a ohlásenia
mimoriadnych udalostí a spojenia so zodpovedným pracovníkom Poskytovateľa.
3. Objednávateľ sám, alebo prostredníctvom tretej osoby, ktorá má potrebné oprávnenia
vykoná školenie pracovníkov Poskytovateľa z dodržiavania predpisov na úseku BOZP
a PO.
4. Objednávateľ je oprávnený vykonávať kontrolu kvality poskytovaných služieb
povereným pracovníkom a o ich výsledku, vadách a nedostatkoch neodkladne
informovať Poskytovateľa za účelom dosiahnutia nápravy. Pre účely tejto Zmluvy sa
neodkladne chápe jednodňová lehota, ktorá sa počíta odo dňa nasledujúceho po dni
zistenia vady alebo nedostatku.
5. Objednávateľ dodá Poskytovateľovi zoznam osôb pre vyrozumenie v prípade vzniku
mimoriadnej udalosti s uvedením telefónnych čísel týchto osôb.

VIII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

V prípade uplatnenia zodpovednosti za škodu Objednávateľ má právo na náhradu
skutočnej škody aj ušlého zisku.

IX.

OSTATNÉ DOJEDNANIA

1. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť voči tretím osobám o všetkých
skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s vykonávaním činnosti podľa tejto
Zmluvy, a to aj vo vzťahu k obchodným partnerom druhej Zmluvnej strany. Povinnosti
mlčanlivosti môže Zmluvnú stranu zbaviť jedine druhá Zmluvná strana s výnimkou
prípadu, ak tak ustanovujú platné právne predpisy.
2. Ak v tejto Zmluve nie je dohodnuté inak, akékoľvek oznámenia, žiadosti, požiadavky,
návrhy, súhlas, nesúhlas, schválenie, odmietnutie schválenia, výpovede alebo akákoľvek
iná komunikácia predpokladaná, vyžadovaná alebo povolená touto Zmluvou (ďalej len
„Oznámenie“) musí mať písomnú formu a musí byť doručená zmluvnej strane poštou,
expresnou kuriérnou službou alebo elektronickou poštou na kontaktné údaje Zmluvnej
strany uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, prípadne odovzdaná osobne kontaktnej osobe

Zmluvnej strany a bude považovaná za doručenú v deň doručenia zásielky, resp. v deň
odmietnutia prevzatia zásielky, ak bola zásielka doručená osobne alebo expresnou
kuriérnou službou. Písomnosť sa považuje za doručenú aj dňom, kedy sa vrátila
odosielajúcej zmluvnej strane ako nedoručená. Písomnosť doručovaná elektronickými
prostriedkami na e-mailovú adresu Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy sa
považuje za doručenú v druhý deň od jej odoslania, a to vrátane prípadu, keď ju adresát
neprečítal.
3. Odstúpenie od Zmluvy a zmena Zmluvy, môžu byť doručované len poštou, osobne alebo
expresnou kuriérskou službou.
4. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov,
ktoré sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie Oznámenia, najmä všetky
zmeny týkajúce sa tejto Zmluvy, zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla.
Ak niektorá Zmluvná strana nesplní túto povinnosť, nebude oprávnená namietať, že jej
nebolo doručené akékoľvek Oznámenie a zároveň zodpovedá za akúkoľvek tým
spôsobenú škodu.

X.

PODMIENKY ZRUŠENIA ZMLUVY

Zmluvný vzťah je možné ukončiť:
1. dohodou zmluvných strán,
2. výpoveďou zo strany Objednávateľa alebo Poskytovateľa, pričom je vzájomne
dohodnutá 2 mesačná výpovedná lehota, ktorá začína plynúť prvým kalendárnym dňom
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej
strane,
3. v prípade obzvlášť závažného porušenia zmluvných podmienok, ktoré spôsobí
nemožnosť plnenia predmetu tejto Zmluvy, porušenia podstatných náležitosti tejto
Zmluvy alebo vykonávania poskytovaných služieb v rozpore so zmluvne dohodnutými
podmienkami a platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi majú Zmluvné
strany právo odstúpiť od Zmluvy s okamžitou platnosťou a účinnosťou.
Porušením podstatných náležitostí tejto Zmluvy sa rozumie najmä:
 porušenie zo strany Poskytovateľa, ktoré spôsobí nemožnosť plnenia predmetu
tejto Zmluvy Poskytovateľom,
 nevykonávanie služby dozoru riadne a včas podľa Objednávky vytvorenej na
daný mesiac Objednávateľom, t.j. omeškanie Poskytovateľa po dobu viac ako 2
kalendárnych dní,
 porušenie zo strany Objednávateľa, ktoré spôsobí nemožnosť plnenia predmetu
tejto Zmluvy Poskytovateľom.

XI.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma Zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa.
2. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t.j. na obdobie 12 mesiacov od nadobudnutia
účinnosti Zmluvy alebo do vyčerpania limitu 25.000 eur bez DPH, ak táto skutočnosť
nastane skôr.
3. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy sú možné iba na základe obojstrannej
dohody Zmluvných strán v písomnej forme, a to písomným dodatkom podpísaným
oboma Zmluvnými stranami.
4. Právne vzťahy touto Zmluvou neupravené sa riadia všeobecne záväznými právnymi
predpismi, najmä však príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

5. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých po podpísaní
dostane Objednávateľ dva rovnopisy a Poskytovateľ dva rovnopisy.
6. Neplatnosť niektorého ustanovenia nemá za následok neplatnosť celej Zmluvy, pokiaľ
nejde o skutočnosť, s ktorou zákon spája tieto účinky.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že osoby podpisujúce túto Zmluvu sú k podpisu Zmluvy
oprávnené, s jej obsahom sa oboznámili a jej zneniu porozumeli. Zmluva bola uzatvorená
po vzájomnej dohode Zmluvných strán, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebola
uzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s ňou ju
vlastnoručne podpisujú.
V Košiciach,

________________________________________
K 13 – Košické kultúrne centrá,
príspevková organizácia
Denisa Vágner, MBA
poverená zastupovaním štatutárneho orgánu

V ........................................., dňa

_____________________________________

