
Zmluva 60944 /MI-2014
o poskytovaní služby technickej ochrany objektu

Počet výtlačkov: 4 
Výtlačok číslo: Y 
Prílohy: č. 1/1 - výpočet ceny

č. 2/1 -poučenie objednávateľa,
údaje pre vzájomnú komunikáciu

V zmysle ustanovení § 262 ods.l, §269 ods.2, § 271 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s internou úpravou MV SR sa

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Č. účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zriaďovacia listina 
Číslo vložky:
( ďalej len „objednávatel"')

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKYCH INFORMÁCIÍ SR
Bratislava, Lamačská cesta 8/A, 811 04
prof. RNDr. Ján Turňa CSc., generálny riaditeľ
Štátna pokladnica
7000064743/8180
00151882
2020798395
SK2020798395
zo dňa 25.1.2002 vrátane dodatkov

Chránený obiekt: Centrum vedecko-technických informácií, Okružná 3567, Michalovce
( ďalej len „objekt")

Dodávateľ:

Názov:
Sídlo a adresa: 
Zastúpený:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava
riaditeľom odboru ochrany objektov Prezídia Policajného zboru v Bratislave 
pplk. Mgr. Borisom Petrovičom na základe plno mocenstva ministra vnútra 
Slovenskej republiky č. p.: KM-OPVA2-2013/341-022 zo dňa 20 marca 2013

Adresa na doručovanie písomností: Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Michalovce
Skupina ochrany objektov Hollého 46, 071 01 Michalovce 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č. príjmového účtu : 7000179882/8180 Var. symbol : 9440609141, suma: 18,21 €
Č. výdavkového účtu: 7000180023/8180 Var. symbol : 9440609142, suma: 3,98 €
IČ O :  0 0 1 5 1 8 6 6
D IČ :  2 0 2 0 5 7 1 5 2 0

( ďalej len „ dodávateľ')

dohodli o uzatvorení, dňom podpisu oboch zmluvných strán, zmluvy s nasledovným obsahom:



ČI. 1 
Predmet zmluvy

ČI. 3 
Základné podmienky pripojenia objektu na PCO PZ

1. Predmetom zm luvy  je  umožnenie pripojen ia  chráneného ob jektu  na pult 
centra lizovanej ochrany Policajného zboru, spracovania a vyhodnoten ia  prijatého 
signálu a neodkladné vykonanie  bezpečnostných opatrení (vyslanie h liadky  PZ, resp. 
iných nevyhnutných úkonov ako napr. prepá tran ie  a pod.).

2. Služba technickej ochrany objektu spočíva v pripojení prenosovej ces ty  signálu, 
generovaného zo zariadenia  objednávateľa na pult centra lizovanej ochrany 
Policajného zboru (ďale j len „pult“ ) dodávateľa, spracovania a vyhodnoten ia  prijatého 
signálu a neodkladného vykonania bezpečnostných opatrení (vys lan ie  h liadky PZ, 
resp. iné nevyhnutné opatrenia ako napr. p repátran ie  a pod.).

3. Dodávateľ nezodpovedá za technický s tav  prenosove j cesty s igná lu  (linka, rádio, 
GSM) a za je j spôsob ilosť k prenosu signá lu  z e lektrického zabezpečovacieho 
systému (ďalej len „zabezpečovací systém “) nam ontovaného v chránenom  objekte, 
na pult.

4. Dodávateľ nezodpovedá za škodu, ktorú spôsobil narušiteľ objektu, za škodu, ktorá 
vznikla z  dôvodu poruchy na zabezpečovacom  systém e ob jednávateľa  a za škodu, 
ktorá bola spôsobená stratou spôsobilosti, resp. poruchou na p renosove j ceste 
signálu. V prípade takých to  zistení sa neodkladne o tomto zm luvné s tra ny  navzájom 
informujú. P oruchy prenosove j cesty signálu nem ajú vplyv na cenu služby.

5. Dodávateľ nezodpovedá za škody spôsobené objednávateľovi, ak ten to  je  v stave 
akéhokoľvek porušenia  ustanovení tejto zm luvy.

6. Dodávateľ nezodpovedá za škody spôsobené objednávateľovi pri policajnom  zákroku 
(po signalizácii narušenia  objektu na pulte), ak tie to  vznikli v súvislosti so zadržaním 
páchateľa, ochranou  života, zdravia a majetku, s výn im kou všeobecnej 
zodpovednosti za škody, upravenej všeobecne záväzným  predpisom.

7. Dodávateľ nie je  povinný (ani pri poruche zabezpečovacieho systém u, resp. 
prenosovej cesty  a ani po vykonanom narušení objektu) ch rán iť majetok 
objednávateľa fyzickou ochranou. Je však povinný vykonať u rých lene  všetky 
dostupné kroky na zariadeniach v jeho  správe a majetku k obnoven iu  technickej 
ochrany chráneného objektu. V  prípade zariadení, ktoré nie sú je ho  m aje tkom  alebo 
v  jeho  správe, neodkladne o tomto vyrozum ie  subjekt, ktorého m aje tkom  je , alebo 
v  správe ktorého sa predm etné zariadenie nachádza. Dodávateľ je  pov inný súčasne 
neodkladne postupovať v  zmysle všeobecne záväznej a in ternej úpravy  činností 
Policajného zboru (ďale j len „PZ“ ).

ČI. 2 
Cena

1. Cena je  stanovená v  zm ysle  zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v  znen í neskorších 
predpisov ako cena dohodou.

2. Cenu služby tvorí súčet ceny prenosovej cesty  a ceny služby PZ.

2.1. Cena prenosovej cesty  (uhrádzajú sa náklady vynaložené v prospech oprávneného 
poskytovateľa prenosove j cesty na výdavkový účet, napr. S lovak Te lecom  a pod.) je 
variabilná, v závis losti od aktuálnej ceny určenej poskytovateľom prenosove j cesty 
voči PZ.

2.2. Cena služby PZ je  variabilná, odvíjajúca sa od nákladovosti s lužby  u dodávateľa 
a internej úpravy MV S R  týkajúcej sa poskytovan ia  obdobných služ ieb  za úhradu 
a uhrádza sa na príjm ový účet.

2.3. Zm luvná pokuta a ú roky z  omeškania nie sú cenou služby.

2 .4  Okrem ceny s lužby  dodáva teľ je  oprávnený účtovať jednorazovú cenu za pripojenie 
objektu na pult, pozostáva júcu z ceny uhradenej prevádzkovateľovi prenosove j cesty, 
ktorá sa uhradí na výdavkový účet a ceny vstupných činností PZ, ktorá sa uhradí na 
príjmový účet. Tá to  cena je  osobitne uvedená v prílohe č. 1 tejto zm luvy  a uhrádza 
sa jednorázovo v  term íne splatnosti prvej sp lá tky  za službu.

2.5. V prípade zm eny ceny služby, ob jednávateľ akceptuje  túto zm enu a zaväzu je  sa 
zmenenú cenu s lužby  uhrádzať. Z dôvodu zm eny celkovej ceny s lužby  nie je 
potrebné uzatvárať dodatok k tejto zm luve. Dodáva te ľ sa zaväzuje o take jto  zmene 
včas písomne vyrozum ie ť objednávateľa na poslednú, v zm luve uvedenú alebo 
písomne oznám enú kontaktnú adresu objednávateľa .

3. Cenová ka lkulácia  tvo rí prílohu č. 1 tejto zm luvy a je j akcep tovanie  je  osobitne 
schválené podpism i zm luvných strán. Pri kalkulácii sa použije vždy najvyšší 
koeficient (v každom  z druhu koeficientov) zodpovedajúci chráneném u objektu.

4. Úhrada ceny s lužby v nižšej výške ak je  stanovené v č l.  2 bod 2, resp. 
neakceptovanie spôsobu výpočtu ceny v  zm ysle  prílohy č. 1 sa považu je  za závažné 
porušenie zm luvných podmienok.

5. Omeškanie p latby (a lebo  je j časti) po dobu v ia c  ako 15 kalendárnych dní sa považuje 
za porušenie zm luvných  podmienok.

6. O m eškanie p latby (a lebo  je j časti) po dobu viac ako 30 kalendárnych dní sa považuje 
za závažné porušenie  zm luvných podm ienok.

7. Cena služby je  sp latná do 10. kalendárneho dňa mesiaca, za ktorý sa sp la tnosť týka.

8. Zm luvná pokuta je  sp latná na základe výzvy dodávateľa  do 7 dní od prevzatia  výzvy.

9. O bjednávateľ je  povinný, pri omeškaní v zm ys le  čl. 2 bod 7 a 8 uhrad iť na základe 
výzvy dodávateľa  do 7 dní od prevzatia výzvy úroky z om eškania , ktoré sú o 8 
percentuálnych bodov vyššie ako základná úroková sadzba E urópskej centrálnej 
banky platná k prvém u dňu omeškania s plnením  peňažného d lhu (zaokrúh lené na 
najb ližší eurocent).

10. Neuhradenie zm luvnej pokuty alebo úrokov z  omeškania do 30 kalendárnych dní 
(od doručenia výzvy na poslednú, objednávateľom  oznámenú kontaktnú  adresu na 
doručovanie p ísom ností) sa považuje za závažné  porušenie zm luvných  podm ienok.

1. O b jednáva te ľ preukázaným  zákonným  spôsobom nadobudne jedno tlivé  kom ponenty 
zabezpečovacieho systém u u rčené  na inštaláciu v objekte, d ok lady  o tomto poskytne 
k nah liadnutiu, resp. vo fo tokóp ii podľa požiadavky dodáva teľa . Kom ponenty musia 
sp ĺňa ť platné technické norm y.

2. O bjednáva te ľ si zabezpečí vo  vlastnej réžii kompletnú m ontáž zabezpečovacieho 
systém u v zmysle platnej právne j úpravy, osobitne v zm ysle  S TN EN 50 131 1 -  6 
(P oplachové  systémy -  e lek tr ické  zabezpečovacie systém y), doklady o tom to 
poskytne  k nahliadnutiu, resp. vo fotokópii podľa požiadavky dodávateľa.

3. O bjednáva te ľ akceptuje a im plem entu je  do činnosti v  zm ysle  čl. 3 bod 1. a 2. 
takticko-techn ické a bezpečnostné  požiadavky dodáva teľa  z  hľadiska taktiky 
techn icke j ochrany objektu  a prípadného samotného bezpečnostného  zásahu na 
objekte.

4. O b jednáva te ľ umožní (v  p rípa d e  potreby i bezodkladne) vstup do priestorov 
pracovníkom  služby ochrany o b jektov (ďalej len „SO O “), ktoré majú byť chránené za 
účelom  upraveným tou to  zm luvou. K uvedenému poskytne dodávateľovi požadovanú 
súčinnosť.

5. O b jednáva te ľ zabezpečí (za rovnakých podmienok ako v č l .  3 bod 4.) umožnenie 
vstupu  do priľahlých p ries to rov  (objektu alebo jeho  o ko lia ) pok ia ľ ho na to  vyzve 
dodávateľ.

6. D odáva te ľ pred pripojením  prenosove j linky na pult posúdi vhodnosť pripojenia 
ob jektu  na pult PZ.

7. O bjednáva te ľ si vo v lastne j réžii zabezpečí pravidelne, najm enej raz za dva roky, 
odbornú  prehliadku a funkčnú  skúšku zabezpečovacieho systém u (čl. 3 bod 1. a 2.) 
v rozsahu platnej právnej úpravy a príslušnej techn icke j norm y TNI 33 4591 
K om entár k STN P C LC /TS  50131-7.2004 (P reh liadky a funkčné skúšky EZS, 
odborné  prehliadky e lektr icke j inštalácie) p rostredníctvom  na túto č innosť 
oprávneného subjektu. Na se rv isné  práce inštalovaného zabezpečovacieho systému 
je  povinný ob jednávateľ uzatvoriť osobitne zm luvu  (objednávku a pod.) 
s oprávneným  servisným subjektom  a zabezpečiť, aby z is tené  nedostatky boli 
odstránené neodkladne. R evíznu správu, osobitnú zm luvu, resp. objednávku 
v je dn o m  výtlačku (resp. ú radne  overenú fotokópiu ) zašle  neodkladne dodávateľovi, 
ak o  to  požiada.

8. Techn ická  ochrana objektu  prostredníctvom pultu nenahradzu je  poistenie objektu. 
Poistená  hodnota hnu teľného  majetku je  podkladom  pre stanovenie  jedného 
z  koefic ien tov výpočtu ceny s lužby. Pripojenie nepoisteného objektu  na pult je  m ožné 
len v individuálne zdôvodnených  prípadoch, hodnota chráneného majetku sa v  tom to 
p rípade  preukáže iným, hodnoverným  spôsobom. R ozhodnúť o tom to je  oprávnený 
výh radne  dodávateľ.

9. O bjednáva te ľ vlastnými organ izačným i opatreniami vytvorí režim  poverených osôb 
(vždy najmenej jedna), ktoré, budú zastihnuteľné (formou te lefonického spojenia) 
a spôsobilé  na základe výzvy dodávateľa, neodkladne p rísť k objektu  a sprístupniť ho 
preveru júce j hliadke PZ a pracovníkom  SOO dodávateľa. T ie to  uvedie objednávateľ 
pri uzatvorení zmluvy, p riebežne  ich poučí v zmysle „ Poučenia  objednávateľa s lužby 
o chran y  objektu “ a každú zm enu neodkladne oznámi dodáva teľovi. Každú zmenu 
v  režim e poverených o sôb  neodkladne ústne a nás ledne  písomne ohlási 
dodávateľovi.

10. Č innosť príslušníkov PZ v  zm ys le  zákona o Policajnom zb ore  v  platnom znení má 
p rednosť pred plnením us tanoven í tejto zmluvy.

11. O bjednáva te ľ sa zaväzu je  zachovať m lčanlivosť o skutočnostiach, súvisiacich 
s techn ickou ochranou je h o  objektu  a o skutočnostiach týka júc ich  sa činností PZ 
a osob itne  SOO, o ktorých sa  v  súvislosti s technickou ochranou  objektu dozvedel.

ČI. 4
Dodávateľ je ďalej oprávnený a súčasne sa ďalej zaväzuje

1. V ykonať posúdenie vhodnosti pripojenia objektu na pult v  zm ysle  čl. 3 bod 6. te jto  
zm luvy.

2. P ripo jiť v dohodnutom te rm íne  objekt na pult (pri sp lnení ustanovení tejto zmluvy), ak 
ten to  vyhovie požiadavkám vhodnosti objektu, bezpečnostno-taktickým  požiadavkám 
a ak je  aktuálna voľná kapacita  prenosovej cesty (kapacita  lin ky  na prenos preveruje 
výhradne  dodávateľ), ak to  bezpečnostná situácia (vrátane d isponib ilných zdro jov ) 
a lokálna bezpečnostná s ituác ia  dovoľuje.

3. V ykonať v lehote 14 dní skúšobnú  prevádzku od pripojen ia  objektu  na pult. Počas nej 
je  oprávnený ( i opakovane) vyu ž iť ustanovenie čl. 3 te jto  zm luvy okrem bodov 2, 6, 8 
a 10. V  neskoršom obdob í len v odôvodnených prípadoch (o dôvodnosti rozhoduje 
dodávateľ).

4. D odáva te ľ počas skúšobne j p revádzky neuplatňuje zm luvnú  pokutu za pop lachy 
a výjazdy hliadok PZ na o b jek t v  prípade, tzv. „fa lošných  poplachov“ (zlyhanie 
techn iky alebo obsluhy ob jednávateľa).

5. V  prípade zistenia predtým  neznám ych okolností počas leho ty  uvedenej v čl. 4 bod 3, 
ktoré  by bránili napojeniu ob jektu  na pult alebo inak rušivo vp lývali na prácu PZ, je  
dodáva te ľ oprávnený o d s tú p iť  od zmluvy okam žite. Je  však povinný o tom to 
vyrozum ie ť objednávateľa neodkladne  písomne.

6. Z  techn ických a skúšobných dôvodov (i opakovane) v lehote  uvedenej v čl. 4 bod 3 
o dp o jiť  alebo pripojiť ob jekt na pult. V rozsahu m ožností (te le fón a pod.) o tom to 
in form uje  objednávateľa neodkladne. Po tejto lehote je  m ožné odpojiť alebo pripojiť 
o b jekt na pult zo s trany dodávateľa  len na základe v  te jto  zm luve uvedených 
podm ienok.

7. P ouč iť vhodným spôsobom  a najmenej v zmysle „ P oučenia  objednávateľa s lužby 
o chran y  objektu “ o spôsobe  prihlásenia a odhlásenia chráneného objektu na pult 
a o  režim e technickej och ran y  objektov prostredníctvom pultu  a hliadok PZ. Poučenie



a akceptovanie  záväzkov z  neho vyp lývajúcich objednávateľ potvrd í podpisom  pri 
pripojení objektu.

8. V yslať neodkladne po p rija tí s igná lu  na pult, najb ližšiu  určenú d isponib ilnú h liadku PZ 
na preverenie narušenia  objektu a prípadný zákrok voči páchateľom . O  tom to 

'nás ledne  inform uje neodkladne (te le fon icky) objednávateľa na ním u rčené  telefónne 
číslo.

9. P oskytnúť objednávateľovi na základe p ísom ného vyžiadania (pre každý prípad 
a mesiac indiv iduá lne) písom nú in form áciu o vyslaní hliadky PZ na preverenie 
vyhodnoteného signálu z  pultu (a lebo na zákrok) bezplatne. P oskytnúť prehľad 
o prevádzke (režim e) pripojenia objektu na pult (počítačový výpis signá lov 
prenesených z  objektu na pult) za paušálny pop la tok 33 eur za každý m esiac (výpis) 
spätne najviac za 6 m esiacov, ak to techn ické možnosti pultu umožnia.

10. Upozorňovať v prípade vlastného zistenia, objednávateľa na nedosta tky v systém e 
technickej ochrany objektu z  h ľadiska vhodnosti a technickej spôsobilosti, revízií, 
charakteru prenosove j cesty, je j spoľah livosti a spôsobilosti a následne  od neho 
vyžadovať uvedenie vecí (a lebo časti systém u, napr. prenosová cesta) do 
zm luvného, resp. právnej úprave (a techn ickým  požiadavkám) zodpovedajúceho  
vzťahu. Nesplnen ie  týchto  požiadaviek na uvedenie  do riadneho stavu bezodkladne 
sa považuje za závažné porušenie  zm luvných podm ienok.

11. Dočasne odpojiť objekt z  pultu, pok ia ľ by bolo  ohrozené plnenie iných závažných 
úloh PZ (v zm ysle zákona o PZ), ak tie to  n ie je  možné sp ln iť inak. O  tom to 
neodkladne vyrozum ie objednávateľa  te le fon icky na určené čís lo  a následne 
písomne na poslednú objednávateľom  oznám enú kontaktnú adresu na doručovanie  
písomností.

ČI. 5 
Objednávateľ je ďalej oprávnený a súčasne sa ďalej zaväzuje

1. Zabezpečovací systém  napojený na pult bude využitý výhradne za účelom  techn ickej 
ochrany identifikovaného objektu a súčasne bude pripojený (dohodnutou 
komunikačnou cestou) len na 1 pult a to  na pu lt Policajného zboru.

2. Neodkladne in form ovať dodáva teľa  o  v lastných zisteniach porúch zabezpečovacieho  
systém u, resp. prenosove j cesty, vrá tane s tra ty  právnej a vecnej spôsobilosti na 
d isponovanie  a technickú ochranu objektu, prijím ať koordinovane s dodávateľom  
neodkladne vlastné opatrenia na odstránenie  techn ických nedostatkov.

3. Neodkladne in form ovať osobne dodávateľa  o stave a ake jko ľvek zmene 
charakteristiky objektu (osobitne pri zm ene poistných vzťahov) využite j pri výpočte 
jednotlivých koefic ientov pre výpoče t ceny s lužby (podľa prílohy č. 1). Nesplnenie 
tejto povinnosti sa považuje za závažné  porušenie  zm luvných podm ienok.

4. Neodkladne in form ovať dodávateľa  (parale lne ústne i písomne) o zm ene vlastníka 
a užívateľa objektu a osob itne oprávnenej osoby poverenej um ožnením  vstupu 
príslušníkom  PZ do objektu. Rovnako tak v  prípadoch všetkých stavebných 
(vrátane interiérových) úprav a údržby, ktoré by mohli mať vplyv na režim  techn ickej 
ochrany objektu a činnosti PZ s tým súvis iace. Nesplnenie tejto pov innosti sa 
považuje za závažné porušenie  zm luvných podm ienok.

5. P oskytnúť požadovanú súčinnosť vyslanej preverujúcej, resp. zasahujúce j h liadke 
PZ, vrátane um ožnenia vstupu do  objektu, s výn im kou informácií o zabezpečovacom  
systém e inštalovanom  v chránenom  objekte. Nesplnen ie  tejto povinnosti sa považuje 
za závažné porušenie zm luvných podm ienok.

6. V prípade vlastného zistenia  narušenia objektu o tom to neodkladne in form ovať
cestou obvyklých spojení najb ližší ú tva r PZ (príp. tiesňové vo lan ie ) a SOO
dodávateľa, do objektu nevstupovať, do príchodu pracovníkov SOO nem anipulovat'
(a zam edziť manipulácii iným osobám ) so zabezpečovacím  systém om  (ústredňa, 
detektory, ovládací panel, resp. iné ovládanie, vedenia a pod.) inšta lovaným  
v objekte, vrá tane koncových zariadení (te lefón a pod.) prenosovej cesty  s igná lu  od 
objektu na pult. Za tým účelom  poskytnúť aj informácie o uda lostiach  zo
zabezpečovacieho systém u v objekte. Nesplnen ie  tejto povinnosti sa považuje  za 
závažné porušenie zm luvných podm ienok.

7. Zabezpečiť prístup preverujúcej, resp. zasahujúce j h liadky PZ k objektu. Nesplnen ie  
tejto povinnosti sa považuje za závažné  porušenie  zm luvných podm ienok.

8. Um ožniť pracovníkom  SOO dodáva teľa  vykonať kontro lu funkčnosti
zabezpečovacieho systém u a prenosovej cesty, vrátane sim ulovania  ostrého 
poplachu (kontrola č innosti h liadok PZ pri p reverení a zákroku). Nesplnen ie  tejto 
povinnosti sa považuje za závažné porušenie  zm luvných podmienok.

9. Počas dočasného odpojenia objektu zo  s trany objednávateľa nevzn iká nárok na 
vrátenie poplatku za službu techn ickej ochrany objektov.

ČI. 6 
Zmluvná pokuta

1. Zm luvná pokuta je  sankcia , ktorá sa upla tňu je  v  prípade, že objednáva te ľ vyvolal tzv.
fa lošný poplach, alebo porušil ktorékoľvek ustanovenie  tejto zmluvy. Zm luvná  pokutá, 
ktorú je  ob jednávateľ povinný uhrad iť v  lehote uvedenej v č l.  2 bod 10. v  prospech 
dodávateľa sa stanovuje:

1.1. V o  výške 33 eur za tre tí a každý ďa lší poplach, ktorý prijal pult z objektu  v  bežnom 
kalendárnom  mesiaci, ak tento nebol generovaný vstupom  narušiteľa (neoprávnenej 
osoby) do chráneného objektu. V ýskyt v iac ako 10 poplachov, ktoré  prijal pult 
z objektu v bežnom ka lendárnom  mesiaci, ak tie to  neboli generované vstupom 
narušiteľa (neoprávnenej osoby ) do chráneného objektu sa považuje za závažné 
porušenie zm luvných podm ienok. K um ulovanie  počtov za jedno tlivé  m esiace je 
neprípustné.

1.2. Vo výške 66 eur za každé porušenie  ustanovení tejto  zmluvy, s výn im kou prípadu 
závažného porušenia zm luvných podm ienok, ak bolo  na základe toho to  závažného 
porušenia zm luvných podm ienok od nej zo  s trany  dodávateľa odstúpené.

1.3. Vo výške 166 eur za svo jvoľné úm yselné vyvo lan ie  poplachu (napr. za účelom 
vlastného preverenia činnosti p reverujúcich, resp. zakročujúcich p rís lušníkov PZ). 
O pakovane (druhýkrát v tom istom ka lendárnom  roku) svojvoľné úm yselné vyvolanie 
poplachu sa považuje za závažné  porušenie  zm luvných podmienok.

2. V  m im oriadnych a odôvodnených prípadoch dodávateľ môže výnim očne upustiť od 
požadovanej úhrady zm luvnej poku ty  (netýka sa to  však úrokov za om eškanie  
v p latbách). O tom to písom ne vyrozum ie  objednávateľa. Upustenie od požadovania 
úhrady zm luvnej pokuty sa nevzťahuje  na pokutu uvedenú v  tom to článku, bod. 1.3.

ČI. 7 
Porušenie zmluvných podmienok a závažné porušenie 

zmluvných podmienok

1. Za porušenie  zmluvných podm ienok sa považuje každé porušenie  ustanovení tejto  
zm luvy, pokiaľ v jej texte n ie je  uvedené inak.

2. Za závažné porušenie zm luvných  podm ienok sa považuje porušenie  ktorejkoľvek 
povinnosti uvedenej v č l.  3  okrem  bodov 2, 6, 8 a 10 a výslovne označených 
povinností uvedených v  osta tných  článkoch tejto zmluvy.

3. V  p rípade  každého závažného porušenia  zm luvných podm ienok má dodávateľ právo 
b ez predchádzajúcej podm ienky vyrozum enia  objednávateľa  odstúpiť okam žite od 
zm luvy, čím ukončí p lnen ie  zm luvných  záväzkov. Dodávateľ je  však povinný, pokia ľ 
je  to  možné, neodkladne o o dstúpení od zm luvy a odpojení objektu z pultu následne 
te le fon icky  i písomne o tom to  in form ovať objednávateľa na poslednú ním udanú 
kontaktnú adresu na doručovan ie  písom ností. O právnenia  oboch zm luvných strán na 
finančné  vysporiadanie už poskytnutých služieb, úrokov z om eškania a zm luvnej 
poku ty  tým nie sú dotknuté.

4. V  bežnom  kalendárnom roku 3 a v iackrá t zistené p reukázané porušenie zm luvných 
podm ienok sa považuje za závažné  porušenie zm luvných podm ienok.

ČI. 8
Vznik a zánik zmluvného vzťahu

1. Zm luvný vzťah v zmysle ustanovení tejto  zm luvy vzn iká súhlasným vyjadrením  
s obsahom  tejto zm luvy dekla rovaným  podpism i zm luvných strán na tejto zm luve  
a je j prílohe  č. 1.

2. Zm luva sa uzatvára na dobu neurčitú , s výpovednou lehotou 1 kalendárny m esiac 
(začína  p lynúť prvým dňom m esiaca nasledujúceho po doručení vyrozum enia druhou 
zm luvnou stranou), pokia ľ v te jto  zm luve  nie je  uvedené inak (napr. okam žité  
odstúpenie  od zm luvy z dôvodu závažného porušenia zm luvných podm ienok) a lebo 
pok ia ľ sa zm luvné strany nedohodli inak. Dohoda zm luvných strán o úprave lehoty 
pri odstúpení od zm luvy z dôvodu závažného porušenia zm luvných podm ienok je  
neprípustná.

3. Zm luvné  strany osobitným , súh lasne  schváleným dodatkom  ku zm luve môžu 
i v  priebehu plynutia zm luvy m en iť dohodou výpovednú lehotu, okrem ustanovení 
upravu júcich dôvody a postup pri okam žitom odstúpení od zm luvy z dôvodu 
závažného porušenia zm luvných  podm ienok.

4. Zm luvný  vzťah zaniká zánikom  jedne j zo zm luvných strán. Ak iný subjekt prebral 
práva a záväzky zrpluvnej strany, ktorá zanikla a druhá zm luvná strana súhlasí, 
zm luvný vzťah pokračuje, do uzatvorenia  nového zm luvného vzťahu. O tom to sa 
zm luvné  strany neodkladne navzá jom  informujú písomne.

5. O kam žité  vypovedanie zm luvného vzťahu zo strany dodávateľa  z  dôvodu závažného 
porušenia  zmluvných podm ienok sa vykoná i bez predchádzajúceho vyrozum enia 
objednávateľa . V to m  prípade  sa dodávateľ zaväzu je  neodkladne následne 
(te le fon icky a paralelne p ísom ne) vyrozum ieť o tomto ob jednávateľa  na poslednú, 
v  zm luve  uvedenú alebo p ísom ne oznám enú kontaktnú adresu objednávateľa.

6. O kam žité  odstúpenie od zm luvy  zo  s trany objednávateľa je  m ožné len v prípade, že 
v súvis losti s plnením jedno tlivých  ustanovení tejto zm luvy sa dodávateľ (prís lušník 
PZ a lebo  zamestnanec dodáva teľa) dopustí trestného činu a v  trestnom konaní je  
ob jednáva te ľ alebo osoba jem u blízka stranou. O tom to dodávateľa  vyrozum ie 
písom ne.

7. Zán ik  zm luvného vzťahu (napr. výpoveď, dohoda, okam žité  vypovedanie a pod.) 
nem á vp lyv na vysporiadanie ceny s lužby poskytnutej v predchádzajúcom  období, 
úrokov z omeškania a zm luvných  pokút, vrátane právnych úkonov na to 
nadväzu júcich.

8. Zm luvný vzťah zanikne v m om ente výskytu závažných skutočností, ktoré znem ožnia 
p lnen ie  s lužby zo strany dodáva teľa . V tom prípade sa dodávateľ zaväzu je  
neodkladne následne (parale lne  ústne a písomne) vyrozum ieť o  tom to 
ob jednávateľa  na posledné, v  zm luve  uvedené alebo p ísom né oznám ené kontaktné  
m iesto  objednávateľa.

9. Zm luvný  vzťah majú zm luvné s trany  právo vypovedať v  lehote  7 kalendárnych dní, 
ak prenosová cesta signálu stra tí spôsobilosť prenosu signá lu  zo zabezpečovacieho 
systém u objednávateľa na pult dodávateľa  počas 14 a v iac ka lendárnych dní, pokia ľ 
sa zm luvné  strany v dodatku ku zm luve nedohodnú inak. O  zistení toh to  stavu 
zm luvné  strany sa zaväzujú navzá jom  neodkladne in form ovať (ústne a následne 
písom ne na posledné znám e a lebo  oznám ené kontaktné m iesto  druhej zm luvnej 
strany).

ČI. 9
Údaje pre vzájomnú komunikáciu dodávateľa a objednávateľa

1. O bjednáva te ľ a dodávateľ sa zaväzu jú  neodkladne, najneskôr v lehote  do 7 dní od
vzn iku udalosti, na poslednú znám u a oznámenú adresu p ísom ne oznám iť druhe j
strane:

a) identifikáciu  zmluvných strán (ako je  uvedené v identifikácii zm luvných strán te jto  
zm luvy),

b) identifikáciu  vlastníka, nájomcu, resp. užívateľa objektu,
c) identifikáciu  poverených osôb v je dn a n í za zm luvné s trany  o  ustanoveniach te jto  

zm luvy  a o chránení sam otného objektu,
d) identifikáciu  osôb (meno, priezvisko, bydlisko, spo jen ie -pevná  linka, m obilný

prostriedok spojenia) kom petentných poskytnúť súč innosť a umožniť vstup
prís lušníkov PZ dodávateľa do chráneného objektu (len objednávateľ),
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e) kontaktnú adresu na doručovan ie  písomností a te lefonické spojenie (i m obilné) za 
účelom  nevyhnutných okam žitých kontaktovaní druhej strany. Prvý raz vykonajú pri 
podpise tejto zmluvy.

2. O bjednávateľ a dodávateľ sa zaväzujú v lehote do 7 dní od nastania skutočností, na 
poslednú známu ( a oznám enú) adresu písomne oznám iť druhe j strane (ak vec 
neznesie  odklad i ihnecf te lefonicky) skutočnosti, dôležité  pre p lnen ie  jednotlivých 
ustanovení tejto zm luvy a lebo  inak významné. Dodávateľ je  oprávnený vyžadovať 
to to  i bez určenia dôvodu.

ČI. 10
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

1. Tá to  zm luva a je j je dno tlivé  ustanovenia môžu byť m enené len na základe slobodnej 
vô le  oboch zm luvných strán, vo  forme písomného dodatku ku zm luve, ak n ie je  
ustanovené v zm luve inak.

2. Sporné a inak zm luvou neupravené skutočnosti sa riadia všeobecne záväzným i 
právnym i predpism i S lovenskej republiky.

3. Zm luvné strany sa zaväzu jú  p lniť a vykladať jedno tlivé  ustanovenia tejto  zm luvy 
v dobrej viere s c ieľom  ich plnenia samotného účelu zm luvy -  techn ickej ochrany 
objektu objednávateľa v  podm ienkach tejto zm luvy, všeobecne záväznej právnej 
úpravy a internej právnej úpravy MV SR a PZ.

V Bratislave dňa 01.01.2014

prof. RNDr. Ján Turňa CSc.

generálny riaditeľ

za objednávateľa

4. Táto  zm luva bola vyhotovená v 3 rovnocenných výtlačkoch, z  ktorých 1 prináleží 
objednávateľovi a 2 dodávateľovi.

5. Uzatvorením  tejto  zm luvy sa rušia zm luvné vzťahy s identickým  predmetom zm luvy
a pri identických zm luvných stranách, uzatvorené v  m inulosti, k term ínu platnosti
a účinnosti te jto  zmluvy.

6. Zm luvné strany sa zaväzu jú  vykonať opatrenia, aby nedošlo k úniku obsahu zm luvy 
a navzájom si poskytnutých inform ácií, ktoré boli zistené v  súvislosti s uzatvorením  
zm luvy alebo sam otným  výkonom  technickej ochrany objektu tre te j strane a bez 
písomného súhlasu jedne j zo  zm luvných strán ich ani tretej strane  neposkytnú.

7. Táto  zm luva bola uzatvorená a podpísaná vážne, v dobrej viere. Nebola uzatvorená
v  tiesni a nie za obzvlášť nevýhodných podmienok. Zm luvné s trany vyhlasujú, že  sú 
spôsobilé  k je j podpisu a p lnen iu  je j ustanovení, ich zm luvná voľnosť n ie je  
obm edzená. Podpisom  sa poslednej strane tejto zm luvy vyjadrujú súhlas s jej znením  
a obsahom. Súčasne sa zm luvné  strany zaväzujú ku korektném u plneniu ustanovení 
tejto zm luvy.

8. Podľa § 5a, ods. 5, písm . p), zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom  prístupe k 
informáciám a o zm ene a dop lnen í niektorých zákonov (zákon o slobode in form ácií) v 
znení neskorších predpisov, nie je  táto zmluva povinne zvere jňovanou zm luvou, 
nakoľko je j účelom je  p lnen ie  úloh Policajného zboru súvis iacich s ochranou 
objektov.

9. Táto  zm luva nadobúda p la tnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zm luvných strán ak 
zákon NR SR neustanovu je  inak.

V Bratislave dňa 01.01.2014

pplk. Mgr. Boris Petrovič

riaditeľ 
odboru ochrany objektov 
Prezídia Policájríého zboru

za dodávateľa
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Príloha č. 1 k zm luve č.: 60944/M I-2014

Q* A '
Výpočtový vzorec a stanovenie celkovej ceny služby, vrátane ostatných poplatkov

Celkováfeena služby
O j

^ ^Cena^tenosovej cesty = 3,98.-€ za mesiac na výdavkový účet
Cena prenosovej cesty + Cena služby PZ

J Z "  A  *

---------- 1  A V J---
o>z xjj? 

Z á k l ^ l n í j C

c e n a s l u ž b y l '

J ___iU —

K1
Hodnota chráneného 
hnuteľného majetku K2 Rizikovosť objektu K3 Dislokácia objektu K4 Všeobecná charakteristika C e n a  s l u ž b y  P Z

12,14 € x 1,0 x 1,5 x 1,0 x 1,0 18,21 € €

1 do 33.000 € 1
objekty bytov a rodinných domov, kde sa nachádzajú 

bežné hotovosti a ceniny do 22.500 € (bez použitia K 1)
1

dislokované v sidle KR PZ alebo OR 
PZ

i
rozpočtové org. mimo rezort 

m inisterstva a príspevkové org., 
školy a iné školské zariadenia

1,2
od viac ako 33.000 € 

do 100.000 €
2,8

objekty bytov a rodinných domov, kde sa nachádzajú 
bežné hotovosti a ceniny viac ako 22.500 € (bez 

použitia K í)
1,1 dislokované v sídle OO PZ i , i

byty
v intraviláne obce

1,5
od viac ako 100.000 € 

do 160.000 €
1,4

obchodné a podnikateľské priestory (kancelárie, sklady, 

ordinácie, ostatné obchody, stánky a pod.) -  do 300 m2 
chráneného priestoru

1,2
dislokované do 10 km po verejných 

komununikáciách od sídla KR PZ, OR 
PZ, OO PZ

1,1

rodinné domy 
v intraviláne obce

1,7
od viac ako 160.000 € 

do 330.000 €
2

obchodné a podnikateľské priestory (kancelárie, sklady, 
ordinácie, ostatné obchody, stánky a pod.) - 

viac ako 300 m2 chráneného priestoru
1,3

dislokované do 20 km po verejných 
komunikáciách od sídla KR PZ, OR PZ, 

OO PZ
1,7

ostatné objekty 
v intraviláne obce

2,5
od viac ako 330.000 € 

do 660.000 €
2,3

benzínové čerpadlá, sústredenie výbušnín a zbraní 
vrátane munície

1,5
dislokované nad 20 km po verejných 

komunikáciách od sídla KR PZ, OR PZ, 
OO PZ

2,5

objekty 
v extraviláne obce

4,3 viac ako 660.000 € 3,1
sústredenie fm.hotovostí, cenín, zlata, drahých kovov, 

drahé kamene, starožitnosti a pod.
5

obtiažne dosiahnuteľné, bez 
celoročne sprístupnenej komunikácie 

(lesy, horské oblasti)

1
objekty osobitnej 

dôležitosti a ďalšie 
dôležité objekty

3 pošty

2,1
lekárne a objekty, kde sa nachádzajú omamné látky, 

psychotropné látky, prekurzory, jedy a iné

2,7 bankomaty

6 banky a ostatné finančné ústavy

1,1 školy a iné školské zariadenia

1,5 rozpočtové a príspevkové organizácie *
Cena prenosovej cesty - poplatok T-com za používanie nadhovorového pásma 
telefónnej linky

K1 až K4 - koeficienty zohľadňujúce charakter objektu3,4 objekty osobitnej dôležitosti a ďalšie dôležité objekty *

* pokiaľ je organizácia alebo objekt štátnou rozpočtovou organizáciou, cena služby PZ sa neúčtuje podľa § 26 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov



Cena prenosovej cesty: 3,98 € mesačne = výdavkový účet

Cena služby PZ: 18,21 € mesačne = príjmový účet

Celková cena služby = Cena prenosovej cesty + Cena služby PZ

Celková cena služby je vo výške : 3,98 € 18,21 € mesačne

Vstupný poplatok ceny prenosovej cesty:

Vstupný poplatok ceny služby PZ

0,00 € jednorazovo = výdavkový účet

0,00 € jednorazovo = príjmový účet

Celkový vstupný poplatok *: 0 00 € jednorazovo

* celkový vstupný poplatok sa uhrádza jednorázovo pri prvej splátke ceny služby

Objekt pripojený na pult centralizovanej ochrany dňa: 01. 01. 2014

V B ratis lave dňa:

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. 

generálny riaditeľ

V Bratis lave dňa 01. 01. 20^4

i n? t
pplkfmapťBoris Petrovič

" riaditeľ %
odboru ochrany objektov Prezídia Policajného zboru

za objednávateľa 
/titul, meno, priezvisko, podpis, pečiatka/

za dodávateľa 
/titul, meno, priezvisko, podpis, pečiatka/



Príloha č. 2 zm luvy č.: 60944/M I-2014

POUČENIE OBJEDNÁVATEĽA SLUŽBY OCHRANY OBJEKTU
o obsluhe elektrického zabezpečovacieho systému (ďalej len „EZS“) pripojeného na 

pult centralizovanej ochrany (ďalej len „PCO“) OR FZ v Michalovciach

Názov objektu a jeho presná dislokácia : Centrum  vedecko-technických inform ácií SR,Okružná 3567,M ichalovce

Montážna organizácia EZS : SIGNAL -  Jozef Mitra 

Poučenie o obsluhe EZS vykonané dňa : 1.1. 2014 

Poučené zodpovedné osoby : prof. RNDr. Ján Turňa CSc.

Telefónne čislo na technikov SCO OR PZ Michalovce: 0961 723480

Telefónne čislo na operátora PCO : 056/ 638 2333, 0961 723905 

Číslo objektu : 165 /PCO Michalovce

OBSAH POUČENIA
1. O dchod z  objektu ■ zapnutie objektu do stavu stráženia (ďalej len ,Z A P “) :
a) zariadenie EZS v objekte zapnúť do stavu Z A P " podľa poučenia (návodu) montážnej 

organizácie; v prípade nezapnutia do stavu ,ZAP“ nebude na PCO vyhodnocované 
narušenie objektu,

b) ak sa zariadenie EZS nedá zapnúť do stavu „ZAP" (z technických dôvodov) telefonicky 
oznám iť túto skutočnosť operátorovi PCO podľa nasledovného vzoru „Tu objekt číslo 
... (podľa určenia), zariadenie EZS sa nedá zapnúť do stavu stráženia1 meno a 
priezvisko oznamujúcej osoby, pripadne uviesť dôvod.. V  takomto prípade, polícia nie 
je  povinná chrániť fyzicky objekt, ak sa tento nedá zapnúť do stavu stráženia (stav 
„ZAP") a postupuje podľa zm luvy o  poskytovaní služby ochrany objektu.

2. Príchod do objektu - vypnutie objektu zo stavu stráženia (ďalej len „VYP“) :
a) zariadenie EZS v objekte uviesť (v stanovenom časovom limite) do stavu „VYP“ podľa 

poučenia (návodu) montážnej organizácie,
b) ak sa  zariadenie EZS nedá vypnúť do stavu „VYP“ (napr. z technických dôvodov), 

te lefonicky oznámiť túto skutočnosť operátorovi PCO podľa nasledovného vzoru „Tu 
objekt číslo ... (podľa určenia), zariadenie EZS sa nedá vypnúť zo stavu 

stráženia“ , meno a priezvisko oznamujúcej osoby, prípadne uviesť dôvod.

3. Falošný poplach - spôsobený obsluhou :
a) v prípade neúmyselného vyvolania falošného poplachu (napr. neskoré vypnutie 

systém u a pod.), túto skutočnosť ihneď oznámiť operátorovi PCO podľa nasledovného 
vzoru : „Tu objekt č ís lo ... (podľa určenia), omylom som vyvolal poplach“, meno a 

priezvisko oznamujúcej osoby,
b) zariadenie EZS v objekte podľa potreby uviesť do stavu „VYP“ alebo „ZAP".

4. Falošný poplach - spôsobený inou príčinou:
a) po príchode k objektu vykoná zásahová skupina obhliadku objektu (dostupnou 

formou). Ak nezisti príčinu poplachu vyrozumie operátora PCO, aby vyrozumel 
a zabezpečil prítomnosť objednávateľa služby alebo inej kontaktnej osoby 
z cfiráneného objektu,

b) obsluha zariadenia EZS v objekte zistí stav EZS, ktorá poplachová slučka je  v stave 
poplachu,

c) uvedenú skutočnosť oznámi montážnej organizácii na zistenie príčiny falošného 
poplachu a odstránenia prípadnej poruchy,

d) pred odchodom z objektu EZS podľa potreby uviesť do stavu „VYP“ alebo ,ZAP“,
e) ak sa objednávateľ služby alebo iná kontaktná osoba odm ieta dostaviť alebo z iného 

dôvodu sa nedostaví na objekt, zásahová skupina opakovane prekontroluje exteriér 
objektu a ukončí činnosť na objekte,

f) ak sa falošný poplach opakuje 3 a viac krát za 24 h, zásahová skupina už nevykoná 
ďalšiu obhliadku objektu. O perátor PCO vyrozumie objednávateľa služby alebo inú 
kontaktnú osobu, že objekt č. ... nie je v stave stráženia t. j. nebude na PCO 
vyhodnocované narušenie objektu až do doby odstránenia poruchy,

g) v  prípade prerušenia prenosovej cesty vykoná zásahová skupina obhliadku objektu; 
ak prerušenie prenosovej cesty trvá, operátor PCO vyrozum ie objednávateľa služby 
alebo inú zodpovednú osobu, že objekt č... nie je v stave stráženia,

h) ak objednávateľa služby alebo inú kontaktnú/zodpovednú/ osobu nie je  možné 
vyrozumieť, operátor PCO vykoná o tom záznam do knihy služieb (uvedie názov a 
číslo objektu, čas vzniku poplachu a čas vyrozumenia objednávateľa služby a pod ).

5. Narušenie objektu - poplach vyvolaný na PCO:
a) nevstupovať do objektu, riadiť sa pokynmi zásahovej skupiny,
b) po ukončení zákroku v objekte podľa potreby uviesť EZS do stavu „VYP" alebo

„ZAP",
c) v prípade poškodenia zariadenia EZS v objekte alebo prenosovej cesty, túto 

skutočnosť objednávateľ služby alebo iná kontaktná /zodpovedná/ osoba oznámi
telefonicky operátorovi PCO podľa nasledovného vzoru : „Tu objekt č ís lo  (podľa
určenia) v objekte je  poškodené zariadenie EZS, vypnite objekt zo stavu 
stráženia /nejedná sa doslova o vypnutie objektu, ale objekt bude ponechaný 
v servisnom režime/“ a uvedie meno a priezvisko objednávateľa služby alebo 
zodpovednej osoby,

d) objednávateľ služby alebo iná zodpovedná osoba bezodkladne oznámi montážnej
organizácii poškodenie systému EZS alebo prenosovej cesty a zabezpečí jeho
urýchlenú opravu.

6. Narušenie objektu ■ poplach nebol vyvolaný na PCO:
a) po zistení, že objekt je  narušený (nežiadúce vniknutie alebo pokus o vniknutie do 

chráneného objektu, resp. priestoru alebo iná nežiadúca činnosť narušiteľa), 
nem anipulovat so zariadením EZS (EZS ponechať v stave „ZAP“) a narušenie ihneď 
telefonicky oznámiť operátorovi PCO, ktorý zabezpečí obhliadku objektu pracovníkom 
služby ochrany objektov PZ,

b) umožniť prístup do objektu pracovníkovi služby ochrany objektov PZ.

7. Oznámenie vypnutia • zapnutia EZS na PCO : (pri poruche alebo servise PCO)
a) telefonicky oznámiť operátorovi PCO uvedenie EZS do stavu „VYP“ alebo do stavu 

,ZAP“ podľa nasledovného vzoru:
b) „Tu objekt číslo (podľa určenia), vypnite objekt zo stavu stráženia z dôvodu 

vykonávania (napr. servisu) ... (nejedná sa doslova o vypnutie objektu, ale 
objekt bude ponechaný v servisnom režime)“ , zo strany montážnej organizácie 

a uvedie meno a priezvisko oznamujúcej osoby,
c) „Tu objekt číslo (podľa určenia), zapnite objekt do stavu stráženia z dôvodu 

(napr. ukončenia serv isu )... /nejedná sa doslova o zapnutie objektu, ale objekt 
už nebude v servisnom režime/“ , a uvedie meno a priezvisko oznamujúcej osoby.

Objednávateľ služby prehlasuje, že bol poučený o obsluhe zariadenia EZS 
a súčasne sa zaväzuje zabezpečiť v rovnakom rozsahu poučenie zodpovedných osôb, 
ktoré budú priamo obsluhovať EZS a komunikovať s útvarom PZ. Zároveň sa zaväzuje 
nahlásiť písomne každú zmenu v režime obsluhy EZS (napr. nová oprávnená osoba alebo 
zrušenie oprávnenej osoby) Skupine ochrany objektov Okresného riaditeľstva v 
Michalovciach

1



ÚDAJE PRE VZÁJOMNÚ KOMUNIKÁCIU DODÁVATEĽA A OBJEDNÁVATEĽA

Identifikácia vlastníka resp. nájomcu objektu (nehodiace sa škrtnite):

Centrum vedecko-technických informácií SR Bratislava

Identifikácia poverených osôb v jednaní za zm luvné strany o ustanoveniach te jto zmluvy a o chránení 
samotného objektu :

prof. RNDr. Ján Turňa CSc. -  generálny riaditeľ

Identifikácia osôb (meno, priezvisko, bydlisko, spojenie-pevná linka., mobil) kompetentných poskytnúť 
súčinnosť a umožniť vstup príslušníkov PZ do objektu (len ob jednáva te ľ):

Kontaktná adresa na doručovanie písomností a telefonické spojenia (i mobilné) za účelom nevyhnutných 
okamžitých kontaktovaní druhej strany:

Centrum vedecko-technických informácií SR, Okružná 3567, Michalovce 

Ďalšie údaje potrebné pre plnenie záväzkov zmluvných strán:

V Michalovciach dňa 1.1.  2014

npor. Ján Kundrát, starší referent SOO prof. RNDr. Ján Turňa CSc. -  generálny riaditeľ

/Poučenie vykonal: hodnosť, titul, meno a priezvisko príslušníka PZ / /Za objednávateľa: titul, meno a priezvisko podpis a pečiatka/
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