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DEFINÍCIA POJMOV
Pojem:
“Zmluva” znamená Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb, uzavretá medzi
Securitas a zákazníkom, pokiaľ je v zmluve uvedené, že sa riadi týmito Všeobecnými
obchodnými podmienkami pre poskytovanie bezpečnostných služieb (ďalej len
podmienky alebo VOP); súčasťou zmluvy sú všetky jej prílohy alebo k zmluve priložené
dokumenty a tieto VOP.

pracovných dní od ich oznámenia. V prípade vznesenia námietok bude
Securitas oprávnená ukončiť zmluvu zo závažného dôvodu podľa článku 9.1
VOP.
2.4

Pracovníci. Pracovníci poskytujúci služby sú zamestnanci spoločnosti Securitas
alebo zamestnanci subdodávateľov najatých spoločnosťou Securitas. Securitas
má právo kedykoľvek vymeniť pracovníkov poverených poskytovaním služieb.
Zákazník môže požiadať o zmenu pracovníkov Securitas, avšak Securitas
podľa svojho výlučného uváženia stanoví prípadné kroky, ktoré podnikne na
základe tejto žiadosti. Požiadavky zákazníka na výmenu pracovníkov je
potrebné podať písomne s uvedením dôvodu pre požadovanú výmenu.

2.5

Subdodávatelia. Securitas je oprávnená používať pre poskytovanie niektorých
alebo všetkých služieb subdodávateľov. Securitas zodpovedá za týchto
subdodávateľov v rovnakom rozsahu, v akom zodpovedá podľa zmluvy sama.

2.6

Obmedzená zodpovednosť za výsledok. Securitas nezaručuje fungovanie
alebo výsledok služieb ani nepreberá celkovú zodpovednosť za bezpečnosť
v mieste (miestach) plnenia u zákazníka. Ak nie je dohodnuté inak v predmete
služieb, Securitas nie je poradcom zákazníka v oblasti bezpečnosti. Securitas
nerobí žiadne prehlásenia ani neposkytuje záruku, či už výslovne alebo
implicitne, že jej služby zamedzia všetkým či akýmkoľvek škodám.

“Zákazník” znamená zákazník uvedený v Zmluve o poskytovaní bezpečnostných
služieb.
“Dátum nadobudnutia účinnosti” znamená dátum účinnosti zmluvy uvedený v
zmluve.
“Písomne” alebo “písomný dokument” zahŕňa všetku písomnú komunikáciu, ktorá
bola podpísaná osobou oprávnenou zastupovať stranu, vrátane (avšak nie výlučne)
tlačených dokumentov, faxov, e-mailov a ostatných elektronických prostriedkov
komunikácie.
“Škody” znamená škody špecifikované príslušným právnym poriadkom vrátane (avšak
nie výlučne) akýchkoľvek a všetkých nárokov, strát, zodpovedností, poškodení či škôd,
žalôb, požiadaviek alebo nákladov (vrátane (avšak nie výlučne) všetkých priemyselných
nákladov na právne zastúpenie či nákladov na vedenie súdneho konania, ktoré
zmluvná strana vynaložila v dôsledku alebo v súvislosti s poskytovaním služieb podľa
tejto zmluvy).
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3.1

Spolupráca. Zákazník bude vždy spolupracovať so Securitas tak, aby
spoločnosti Securitas umožnil poskytovanie služieb za čo možno najlepších
podmienok. To znamená hlavne (nie výlučne) nasledujúce povinnosti:
zákazník poskytne (i) bezpečné a zdravé pracovné prostredie pre pracovníkov
Securitas v súlade s platnými právnymi predpismi, (ii) všetky príslušné
informácie, prístupy a pomoc/súčinnosť, ktorú Securitas rozumne požaduje
pre riadne a nerušené plnenie služieb, vrátane (nie výlučne) zaistenie
vhodných priestorov a dodávok energií a (iii) okamžité vyrozumenie Securitas
o čomkoľvek, čo môže ovplyvniť bezpečnosť miesta plnenia alebo pracovníkov
Securitas, riziká alebo plnenie povinností Securitas podľa tejto zmluvy, alebo
ktoré by pravdepodobne mohli viesť k zvýšeniu nákladov Securitas pri
poskytovaní služieb.

3.2

V prípade, že zamestnanci Securitas budú mať povinnosť alebo právo
používať pri výkone práce alebo v súvislosti s ňou určité zariadenie vo
vlastníctve (prípadne v oprávnenom užívaní) zákazníka, pričom toto zariadenie
podlieha pravidelným revíziám či kontrolám, zodpovedá za riadne a včasné
prevedenie revízií a kontrol zákazník, ktorý zaistí ich vykonanie na svoje
náklady. Riadne prevedenie revízii či kontrol sa zákazník zaväzuje doložiť voči
Securitas kópiou príslušnej revíznej (kontrolnej) správy bezodkladne po ich
vykonaní. Zákazník berie na vedomie, že pracovníci Securitas nebudú povinní
obsluhovať zariadenie, pri ktorom nebudú splnené vyššie uvedené povinnosti
zákazníka, pričom také odmietnutie užívať vec nebude porušením zmluvnej
povinnosti Securitas.

“Predmet služieb” znamená špecifikáciu služieb, ktoré poskytuje spoločnosť
Securitas zákazníkovi na základe zmluvy, ktoré sú podpísané v zmluve a jej prílohách.
“Odmena za služby” znamená odmenu účtovanú spoločnosťou Securitas zákazníkovi
za poskytovanie služieb v rozsahu predmetu služieb uvedenom v zmluve a odmenu za
akékoľvek dodatočné služby (viac práce) dohodnuté medzi zmluvnými stranami.
Odmena môže byť menená v súlade s podmienkami zmluvy.
“Služby” znamená služby, ktoré má poskytovať Securitas na základe zmluvy, tak ako
sú definované v predmete služieb.
“Securitas” znamená spoločnosť SECURITAS SK s.r.o., so sídlom Bojnická cesta
1911/3, Prievidza, PSČ 971 01, IČO: 36 768 073, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 17754/R;
“Miesto/miesta plnenia” znamená priestory, v ktorých majú byť poskytované
služby v súlade s predmetom služieb.
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1.1

2
2.1

2.2

2.3

ZAHÁJENIE POSKYTOVANIA SLUŽIEB A DOBA TRVANIA
Zahájenie poskytovania služieb. Zmluva bude plnená počínajúc dňom
nadobudnutia účinnosti a bude účinná až do chvíle, kedy bude ukončená
dohodou zmluvných strán alebo jednostranne ktoroukoľvek zo zmluvných
strán. Pokiaľ bolo v zmluve dojednané, že zmluva je uzavretá na dobu
určitú, v tom prípade jej účinnosť zaniká uplynutím dohodnutej doby.
V prípade poskytnutia služieb pred dátumom nadobudnutia účinnosti sa
bude táto zmluva vzťahovať na tieto služby.

Securitas nie je povinná zahájiť poskytovanie Služieb skôr ako mu zákazník
poskytne potrebnú súčinnosť a ako zákazník podpíše dohodnuté znenie
Smerníc pre výkon služby. V prípade, že ani do doby zahájenia Služieb
nedôjde k obojstrannému podpisu znení Smerníc a Securitas i tak
poskytovanie služieb zaháji, riadi sa poskytovanie služieb návrhom Smerníc
predloženým zákazníkovi zo strany Securitas, a to až do okamihu
nadobudnutia účinnosti Smerníc odsúhlasených a podpísaných oboma
zmluvnými stranami.

ROZSAH A PLNENIE SLUŽIEB
Služby a zariadenia. Securitas súhlasí s poskytovaním služieb zákazníkovi
v súlade s konkrétnymi podmienkami stanovenými v zmluve. Všetky
zariadenia a vybavenie, software, materiály a/alebo dokumentácia dodané
spoločnosťou Securitas zostáva majetkom Securitas, ak sa zmluvné strany
nedohodnú inak.

4
4.1

Pokyny udelené zákazníkom. Securitas nie je povinná plniť akékoľvek iné
pokyny zákazníka, ako pokyny uvedené v predmete služieb. Ak pri plnení
predmetu služieb vydá zákazník pokyny mimo rozsah predmetu služieb, je
zodpovedný za všetky následky vzniknuté z týchto pokynov výlučne
zákazník, pričom zákazník v tejto súvislosti odškodní a ochráni Securitas.
Požiadavky na úpravu a doplnenie služieb. Na základe podmienok zmluvy
môže každá zmluvná strana požadovať primerané úpravy a/alebo
doplnenie rozsahu predmetu služieb písomným podaním adresovaným
druhej strane. Ak sa vyžadujú podľa názoru Securitas tieto úpravy a/alebo
doplnenie zmeny výšky odmeny za služby, alebo znenie zmluvy, vyrozumie
Securitas zákazníka o požadovaných úpravách odmeny za služby, či znení
zmluvy. Zmluvné strany prejednajú v dobrej viere akékoľvek a všetky
požadované úpravy a/alebo doplnenia rozsahu predmetu služieb, odmeny
za služby alebo znenie zmluvy. Pre záväznosť akýchkoľvek zmien rozsahu
predmetu služieb, odmeny za služby a/alebo znenia zmluvy pre zmluvné
strany, musia byť všetky úpravy a/alebo doplnenia odsúhlasené písomne
oprávneným zástupcom príslušnej zmluvnej strany. Služby, odmena za
služby a zmluva zostávajú bez zmien do dosiahnutia tejto dohody. Pre
odstránenie pochybností nie sú zamestnanci spoločnosti Securitas
poskytujúci služby oprávnení dohodnúť úpravy a/alebo doplnenie rozsahu
predmetu služieb. Securitas je oprávnená meniť zmluvy za účelom splnenia
rozhodnutí a predpisov verejných orgánov, nariadení, smerníc a iných
právnych predpisov vzťahujúcich sa na služby, ktoré majú byť na základe
zmluvy poskytované. Takéto dodatky sú považované za prijaté zákazníkom,
ak nebudú proti nim výslovne vznesené námietky písomnou formou do 15

SÚČINNOSŤ ZÁKAZNÍKA

ODMENA ZA SLUŽBY
Odmena za služby. Zákazník zaplatí spoločnosti Securitas za poskytovanie
služieb odmenu vo výške a spôsobom uvedeným v zmluve.
Úpravy odmeny za služby. Securitas je oprávnená upravovať odmenu za
služby počas doby trvania tejto zmluvy na základe písomného vyrozumenia
doručeného zákazníkovi 30 dní vopred, v prípade zvýšenia nákladov
spoločnosti Securitas na poskytovanie služieb v dôsledku (i) navýšenia
nákladov na zamestnancov alebo nákladov súvisiacich s vozidlami alebo iným
poskytovaným či používaným zariadením, (ii) zmeny poistného, a/alebo (iii)
zmien právnych predpisov týkajúcich sa služieb. Securitas je ďalej oprávnená
jednostranne upraviť výšku odmeny za služby jedenkrát ročne vždy o
percentné vyjadrenie priemernej miery inflácie v SR za uplynulý kalendárny
rok, zverejnené Slovenským štatistickým úradom, a to začínajúc mesiacom
nasledujúcim po jej zverejnení. Zmenu ceny Securitas oznámi zákazníkovi
písomnou formou.

4.2

5
5.1

Daň z pridanej hodnoty (DPH) a ostatné dane. Čiastky, ktoré majú byť na
základe zmluvy uhradené, neobsahujú DPH ani akékoľvek ďalšie príslušné
dane alebo poplatky, ktoré sú splatné popri uvedenej odmene za služby.
PLATOBNÉ PODMIENKY
Platba odmeny za služby. Zákazníkovi budú služby účtované mesačne vždy po
skončení príslušného kalendárneho mesiaca. Faktúry majú tridsať (30) dennú
splatnosť počítanú od dátumu vystavenia faktúry, bez akejkoľvek zľavy či
zrážky. Zákazník podpisom zmluvy vyslovuje súhlas, aby Securitas vystavovala
a zasielala faktúry – daňové doklady v zmysle a za splnenia podmienok
Všeobecné podmienky č. 1 (november 2013)
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uvedených v § 71 zákona č. 222/2002 Z. z., o dani z pridanej hodnoty v
platnom znení a ďalších ustanoveniach tohto zákona. Elektronické faktúry
Securitas zasiela na e-mailovú adresu zákazníka uvedenú v zmluve.
V prípade nevyužitia elektronickej fakturácie budú faktúry odoslané na
doručovaciu adresu zákazníka uvedenú v zmluve. Neuskutočnenie
akejkoľvek platby alebo jej časti zákazníkom k dátumu splatnosti je
považované za podstatné porušenie zmluvy zo strany zákazníka. K čiastke
neuhradenej do tridsiatich (30) dní od dátumu vystavenia faktúry bude
účtovaná zmluvná pokuta vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň
omeškania. Uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu
škody v plnej výške i presahujúcu zmluvnú pokutu, ani nárok na zákonný
úrok z omeškania. Zákazník je povinný vyrozumieť Securitas o akomkoľvek
rozpore týkajúcom sa fakturovanej čiastky písomne do tridsiatich (30) dní
od dátumu vystavenia faktúry, inak sa má zato, že faktúru bez výhrad
uznáva. Zákazník nesie všetky náklady spojené s doručením platieb
účtovaných za služby poskytované na základe zmluvy spoločnosti Securitas.
Ak bude Securitas nútená zahájiť súdne alebo mimosúdne vymáhanie
dlžnej čiastky, zákazník súhlasí s úhradou nákladov na právne či iné
zastúpenie spoločnosti a všetkých ostatných nákladov vynaložených
v súvislosti s vymáhaním.
5.2

5.3
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Prerušenie služieb. V prípade omeškania úhrady platby zo strany zákazníka
je Securitas oprávnená prerušiť plnenie služieb podľa tejto zmluvy na
základe písomného upozornenia odoslaného zákazníkovi aspoň päť (5) dní
vopred. Securitas nie je zodpovedná za akúkoľvek vzniknutú škodu
zákazníkovi v dôsledku či v dobe prerušenia služieb. Prerušenie služieb
nezbavuje zákazníka povinnosti splniť všetky jeho povinnosti zo zmluvy.
Okamžité preplatenie v hotovosti. V prípade neuhradenej platby
zákazníkom v lehote splatnosti je Securitas oprávnená podmieniť
pokračovanie plnenia služieb okamžitým preplatením odmeny za služby,
ktoré už boli poskytnuté (bez ohľadu na skutočnosť, či boli fakturované)
a/alebo poskytnutím zálohy na služby, ktoré majú byť poskytnuté.
OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

6.1

Zodpovednosť za škodu. Zodpovednosť spoločnosti Securitas za škodu
vzniknutú zákazníkovi a akákoľvek ďalšia zodpovednosť Securitas podľa
zmluvy sú obmedzené podľa ustanovení Článku 6 VOP, pokiaľ zmluva
nestanoví inak. Zákazník súhlasí s tým, že odmena za služby je vyjadrením
vyhodnotenia rizík spoločnosti Securitas, spracovaného na základe
informácií poskytnutých zákazníkom a ďalej súhlasí s tým, že uzavretie
zmluvy a plnenie predmetu služieb je podmienené skutočnosťou, že
Securitas v tejto zmluve je obmedzená podľa tu uvedených ustanovení.

6.2

Obmedzenie nepriamych a následných škôd. Securitas v žiadnom prípade
nezodpovedá za akékoľvek nepriame alebo následné škody, (hlavne, avšak
nie výlučne za ušlý zisk, čisté finančné straty, straty príjmu, obchodných
príležitostí alebo výnosov, poškodenia dobrého mena zákazníka či tretej
osoby, a to ani v prípade, keď bola Securitas vyrozumená o možnosti
vzniku takých strát alebo škôd. Tieto nepriame a následné škody sa
vylučujú z rozsahu náhrady škody.

6.3

6.4
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8.1

Maximálny rozsah náhrady škody a zodpovednosti. Bez ohľadu na čokoľvek
uvedené v zmluve nepresiahne v žiadnom prípade povinnosť spoločnosti
Securitas odškodniť zákazníka podľa zmluvy celkovou čiastkou 1 000 000
€. Celkový rozsah náhrady škody, za ktorú Securitas zákazníkovi podľa
zmluvy zodpovedá, je obmedzený vyššie uvedenou čiastkou, pričom
zmluvné strany podpisom zmluvy výslovne potvrdzujú, že nepredpokladajú
vyšší vznik škody.
Vyrozumenie o nárokoch zodpovednosti za škodu. Zákazník vyrozumie
Securitas o všetkých nárokoch vzniknutých v dôsledku poskytnutia či
neposkytnutia služieb zo strany Securitas, s poskytnutím nevyhnutných
podrobností písomne do tridsiatich (30) dní od dátumu, kedy zákazník zistil
(alebo mal pri vynaložení potrebnej starostlivosti zistiť) udalosť
zapríčiňujúcu vznik tohto; pokiaľ zákazník nevyrozumie Securitas do
šiestich (6) mesiacov od vzniku udalosti, Securitas nie je povinná poskytnúť
akékoľvek odškodné takéhoto nároku.
NÁROKY TRETÍCH STRÁN
Odškodnenie. Zákazník odškodní a ochráni Securitas pred akýmikoľvek
nárokmi, škodami či stratami, ktoré môže Securitas utrpieť, alebo ktoré
môžu byť proti Securitas vznesené akoukoľvek treťou stranou v dôsledku
alebo v súvislosti s plnením služieb podľa tejto zmluvy, pokiaľ tieto škody
nevzniknú v dôsledku zavineného porušenia povinností na strane Securitas,
jej zamestnancov alebo subdodávateľov.
POISTENIE
Poistenie. Securitas bude mať po celú dobu trvania zmluvy dohodnuté
poistenie zodpovedajúce rozsahu zodpovednosti za škodu prijaté
spoločnosťou Securitas na základe zmluvy, v čiastkach a za podmienok
dohodnutých spoločnosťou Securitas podľa jej uváženia. Poistenie
zodpovednosti, ktoré Securitas uzatvorila, nekryje škody spôsobené
konaním alebo opomenutím na strane zákazníka. Na základe písomnej
žiadosti zákazníka predloží Securitas zákazníkovi potvrdenie o existencii
poistenia dohodnutého podľa vyššie uvedených zásad.
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UKONČENIE ÚČINNOSTI ZMLUVY

9.1

Bez udania dôvodu a zo závažného dôvodu. Ktorákoľvek zmluvná strana je
oprávnená ukončiť zmluvu bez udania dôvodu písomnou výpoveďou
s trojmesačnou výpovednou lehotou začínajúcou plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po jej doručení druhej zmluvnej strane. Securitas je oprávnená
ukončiť túto zmluvu zo závažného dôvodu – (viď nižšie) podaním písomnej
výpovede zo závažného dôvodu – (viď nižšie), podaním písomnej výpovede
s desaťdennou (10) výpovednou lehotou začínajúcou plynúť dňom doručenia
druhej zmluvnej strane. Závažný dôvod pre Securitas znamená hlavne: (i)
všetky závažné alebo menej závažné porušenia povinností podľa zmluvy zo
strany zákazníka, (ii) zrušenie alebo podstatná zmena akéhokoľvek poistného
krytia Securitas týkajúceho sa zmluvy, (iii) zmena príslušných právnych
predpisov, ktorá má zásadný vplyv na povinnosti Securitas podľa tejto zmluvy
alebo spôsobí ich podstatnú zmenu, (iv) prípad platobnej neschopnosti
zákazníka, zahájenie insolventného konania proti zákazníkovi, (v) akékoľvek
konanie, opomenutie alebo chovanie zákazníka, ktoré podľa názoru Securitas
diskredituje alebo môže zdiskreditovať dobrú povesť alebo podnikanie
spoločnosti Securitas. Zákazník zodpovedá za úhradu všetkých služieb
poskytnutých až do dňa ukončenia účinnosti zmluvy v súlade s podmienkami
zmluvy. Ak dôjde k ukončeniu zmluvy z dôvodu závažného porušenia zmluvy
na strane zákazníka, nahradí zákazník Securitas-u všetky náklady zapríčinené
týmto porušením.

9.2

Oslobodenie od plnenia. Ku dňu skončenia účinnosti zmluvy bude Securitas
zbavená povinnosti poskytovať akékoľvek plnenie podľa zmluvy a bude
oprávnená vstúpiť na miesto (miesta) plnenia a prevziať si späť všetko
vybavenie, materiály, software a/alebo dokumenty (vrátane, avšak nie výlučne
opätovného prevzatia a/alebo zničenia elektronických dokumentov a dát)
patriace Securitas.

10

NEMOŽNOSŤ PLNENIA

10.1

Vyššia moc. Nasledujúce skutočnosti budú považované za prípady nemožnosti
plnenia, pokiaľ spôsobí omeškanie alebo nemožnosť plnenia služieb:
akékoľvek skutočnosti mimo objektívnej kontroly zmluvnej strany, hlavne
požiar alebo iná živelná pohroma, vojnový stav, mobilizácia alebo vojenský
povolávací rozkaz porovnateľného rozsahu, rozhodnutie o zabavení či zaistení
majetku, menové reštrikcie, vzbura a občianske nepokoje, únos alebo
teroristický čin, epidémia, pandémia, výpadok dopravy, všeobecný výpadok
dodávok materiálu alebo všeobecný nedostatok pracovníkov, štrajky a/alebo
iné priemyselné spory, a porušenie či omeškanie plnenia zo strany
subdodávateľov spôsobené akoukoľvek skutočnosťou uvedenou v tomto
článku.

10.2

Vyrozumenie. Zmluvná strana, ktorá má v úmysle odvolať sa na nemožnosť
plnenia v zmysle článku 10.1 je povinná bezodkladne informovať druhú
zmluvnú stranu o vzniku i zániku takej okolnosti.

10.3

Nemožnosť plnenia na strane zákazníka. Ak znemožňujú dôvody nemožnosti
plnenia zákazníkovi plnenie jeho povinností, nahradí zákazník spoločnosti
Securitas náklady vzniknuté pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany miesta/miest
plnení. Zákazník tiež nahradí spoločnosti Securitas náklady vynaložené na
pracovníkov, subdodávateľov a vybavenie, ktoré sú so súhlasom zákazníka
pripravené (držané v pohotovosti) pre opätovné zahájenie služieb.

10.4

Ukončenie stavu nemožnosti plnenia. Bez ohľadu na akékoľvek ďalšie
ustanovenia tejto zmluvy bude zmluvná strana oprávnená ukončiť túto zmluvu
a poskytovanie služieb s okamžitou účinnosťou doručením písomného
oznámenia druhej zmluvnej strane, ak je plnenie záväzku znemožnené po
dobu viac ako tridsať (30) dní z dôvodu nemožnosti plnenia podľa článku 10.1
VOP.

11
11.1

MLČANLIVOSŤ A OCHRANA ÚDAJOV
Dôverné informácie. Zmluvné strany budú zachovávať mlčanlivosť a nebudú
odtajovať žiadne dôverné informácie o druhej zmluvnej strane oznámené
v súvislosti so zmluvou, okrem prípadov, keď je to potrebné pre účely
poskytovania služieb a plnenia akýchkoľvek iných povinností podľa zmluvy.
Informácie sú považované za dôverné, ak boli ako dôverné označené
oznamujúcou stranou v dobe ich oznámenia, alebo ak by s prihliadnutím ku
všetkým okolnostiam mali byť prijímajúcou stranou považované za dôverné.
Pre odstránenie pochybností budú plány služieb Securitas („Smernice pre
výkon služby“ a/alebo podobná dokumentácia) pre účely tohto Článku 12 VOP
vždy považované za dôverné informácie a budú chránené právom duševného
vlastníctva. Žiadna zmluvná strana nemá povinnosť mlčanlivosti čo sa týka
informácii, ktoré: (i) sú alebo sa následne stanú verejne dostupnými bez
porušení akejkoľvek povinnosti podľa zmluvy; (ii) boli v držaní druhej
zmluvnej strany pred tým, než boli po prvýkrát oznámené na základe zmluvy;
(iii) sú vypracované druhou zmluvnou stranou bez akéhokoľvek použitia alebo
odkazu na akékoľvek dôverné informácie obdržané od oznamujúcej strany;
(iv) sú získané od tretej osoby, ktorá sa z primeraných dôvodov domnieva, že
nie je viazaná pri poskytovaní týchto informácii povinnosťou mlčanlivosti
k dotknutej zmluvnej strane; (v) sú odtajené s predchádzajúcim písomným
súhlasom oznamujúcej strany; alebo (vi) sú odtajené v súlade s rozhodnutím
alebo požiadavkou súdu, štátneho orgánu alebo iného orgánu.
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Ochrana osobných údajov. Zmluvné strany berú na vedomie, že pre riadne
plnenie služieb stanovených v zmluve môže byť nevyhnutné oboznámenie
sa a nakladanie s osobnými údajmi druhej zmluvnej strany, alebo jej
zamestnancov, subdodávateľov či spolupracujúcich osôb. Obe zmluvné
strany súhlasia s tým, že budú používať všetky osobné údaje získané pri
plnení tejto zmluvy riadne, pri dodržiavaní všetkých platných nariadení a
predpisov a tieto informácie budú používať výlučne pre účely plnenia
svojich povinností stanovených zmluvou.
ZÁKAZ PREVZATIA ZAMESTNANCOV
Zákaz prevzatia zamestnancov. Zákazník sa zaväzuje, že v priebehu trvania
zmluvy a ďalej po dobu dvanástich (12) mesiacov po jej ukončení
nezamestná priamo, ani nepriamo akúkoľvek osobu zamestnanú alebo
v minulosti zamestnanú v Securitas, ktorá je alebo bola zapojená do
poskytovania služieb podľa tejto zmluvy. Pri porušení tejto povinnosti
zaplatí zákazník spoločnosti Securitas čiastku vo výške 3.300,- Eur za každú
osobu zamestnanú takto zákazníkom, na náhradu vzniknutých nákladov
spoločnosti Securitas za nábor a vyškolenie tohto zamestnanca. Zmluvné
strany berú na vedomie, že táto čiastka je primeraná, pričom sa jedná o
náklady súvisiace s príslušnou stratou zamestnanca Securitas, nie o
zmluvnú pokutu.
OSTATNÉ DOJEDNANIA

13.1

Nezávislosť. Securitas je nezávislým dodávateľom. Nič v tejto zmluve
nezakladá partnerstvo alebo vzťah splnomocniteľa a splnomocnenca alebo
zamestnávateľa a zamestnanca.

13.2

Oddeliteľnosť. V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa
stane nevymáhateľným či bude neplatné, bude upravené tak, aby bolo
vymáhateľné (platné) v najvyššom rozsahu povolenom slovenským
právnym poriadkom, pričom všetky ďalšie dojednania zmluvy zostanú plne
platné a vymáhateľné. Ak nebude možné upraviť nevymáhateľné/neplatné
ustanovenie, bude vylúčené zo zmluvy, pričom všetky ďalšie dojednania
zmluvy zostávajú plne platné a vymáhateľné. Ak nebude možné upraviť
nevymáhateľné/neplatné ustanovenia, budú vylúčené zo zmluvy, pričom
všetky ďalšie dojednania zmluvy zostávajú v platnosti.

13.3

Rozpory v dokumentoch. V prípade rozporov v dokumentoch tvoriacich
súčasť zmluvy majú dokumenty prednosť v tomto poradí: (i) Smernice pre
výkon služieb; (ii) Zmluva (iii) tieto Podmienky; a (iv) všetka ďalšia
dokumentácia tu priložená.

13.4

Oznámenie. Všetky oznámenia doručované na základe zmluvy budú
vyhotovené v písomnej forme a doručené zmluvnej strane kuriérom,
faxom, poštou doporučene s doručenkou, adresovaná druhej strane na
adresu uvedenú v zmluve, alebo na inú adresu uvedenú v zmluve, alebo na
inú adresu následne písomne oznámenú. Všetky oznámenia takto zaslané
budú považované za doručené takto: (i) pri osobnom doručení, v deň
doručenia, (ii) pri zaslaní kuriérom, pri doručení, (iii) pri zaslaní doporučene
poštou, tri (3) pracovné dni po odoslaní poštou, a (iv) pri zaslaní faxom, pri
prevzatí.

13.5

Postúpenie. Žiadna zmluvná strana nebude prevádzať zmluvu ako celok na
tretiu osobu bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, pričom súhlas
nebude bezdôvodne odopieraný. Securitas je však oprávnená postúpiť
zmluvu kedykoľvek ktorejkoľvek z prepojených osôb s ktorou tvorí koncern.

13.6

Úplná zmluva. Zmluva zakladá úplné dojednanie zmluvných strán a
nahradzuje všetky predchádzajúce zmluvy a korešpondenciu medzi
Securitas a zákazníkom, či už ústne alebo písomné. Žiadne prehlásenie,
sľuby alebo dohody nezahrnuté v zmluve nebudú vymáhateľné.

13.7

Zmeny a dodatky. Všetky zmeny a dodatky zmluvy, alebo akékoľvek jej
časti sú pre ktorúkoľvek zmluvnú stranu záväzné iba v prípade písomného
schválenia oprávneným zástupcom tejto strany.

13.8

Dojednania, pretrvávajúce ukončenie zmluvy. Zmluva bude ukončená
uplynutím doby alebo iným ukončením v súlade s jej podmienkami.
Dojednania, ktoré podľa jej znenia majú účinky po ukončení zmluvy, budú
pre strany naďalej záväzné a účinné.

14
14.1

ROZHODUJÚCE PRÁVO A JURISDIKCIA.
Právo a riešenie sporu. Táto zmluva sa riadi a je vykladaná výhradne
v súlade s právom Slovenskej republiky bez použitia kolíznych noriem
právneho štátu Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa týmto podriaďujú
výhradne jurisdikcii súdov Slovenskej republiky. Všetky podmienky uvedené
v tejto zmluve sa uplatnia iba v rozsahu povolenom slovenským právnym
poriadkom.

V Prievidzi dňa 1.9.2013
SECURITAS SK s.r.o.
Ing. Táňa Hanusová
Country Manager
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