
ZMLUVA O VYKONÁVANÍ NIEKTORÝCH ÚLOH MESTSKEJ POLÍCIE 

NA ÚZEMÍ OBCE LADOMERSKÁ VIESKA 

uzatvorená podľa § 2a zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších 
predpisov (ďalej ako „zákon o obecnej polícii“) 

 
 

medzi zmluvnými stranami:  
 
Mesto Žiar nad Hronom 
Štatutárny orgán: Mgr. Peter Antal, primátor mesta 
IČO: 00321125     DIČ: 2021339463 
Sídlo: Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom 
(ďalej ako „Mesto“) 
 
a 
 
Obec Ladomerská Vieska 
Štatutárny orgán: Vladimír Baran, starosta obce 
IČO: 00652199  DIČ: 2020533295 
Sídlo: Ladomerská Vieska 132, 965 01 Žiar nad Hronom 
(ďalej ako „Obec Ladomerská Vieska“) 
 

Článok I. 
Účel a predmet zmluvy 

 
1. Účelom tejto zmluvy je zabezpečovanie niektorých úloh obecnej polície na území Obce 

Ladomerská Vieska, ktorá nezriadila obecnú políciu, a to Mestskou políciou Žiar nad 
Hronom (ďalej len MsP), ktorej zriaďovateľom je Mesto. 

2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Mesta zabezpečovať pre Obec Ladomerská Vieska 
plnenie úloh obecnej polície, špecifikovaných v článku II. tejto zmluvy, a to za podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve a v súlade so zákonom o obecnej polícii.  

 
Článok II. 

Rozsah úloh MsP na území obce Ladomerská Vieska  
 
1. Mesto sa zaväzuje prostredníctvom svojej MsP plniť na území Obce Ladomerská Vieska 

výlučne nasledovné úlohy:  

 fyzickú ochranu majetku (ďalej ako „chránený objekt) fyzických a právnických osôb 
(ďalej ako „objednávateľ služby“), nachádzajúceho sa na území Obce Ladomerská 
Vieska, vrátane ochrany života a zdravia osôb nachádzajúcich sa v chránenom   
objekte, a to za kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:  

a) objednávateľ služby uzatvorí s Mestom zmluvu o poskytovaní služby ochrany 
objektu (ďalej ako „Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu“),  

b) objednávateľ služby uzatvorí so spoločnosťou SK - SPIN s.r.o., IČO: 44 536 551, 
so sídlom Rákoš 9385/7, 960 01 Zvolen, zmluvu, predmetom ktorej bude 
poskytnutie technickej služby – prenosová kapacita technických prostriedkov pultu 
centralizovanej ochrany (ďalej ako „PCO“),   

c) chránený objekt bude počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytovaní služby 
ochrany objektu pripojený na PCO MsP.  



2. Ochrana majetku chráneného objektu nachádzajúceho sa v katastrálnom území Obce 
Ladomerská Vieska spočíva v pripojení prenosnej cesty signálu, generovaného zo 
zariadenia objednávateľa služby na PCO, v spracovaní a vyhodnotení prijatého signálu 
a v neodkladnom vykonaní bezpečnostných opatrení zo strany MsP. 

3. Predmetom tejto zmluvy nie je zabezpečovanie verejného poriadku na území obce 
Ladomerská Vieska, ktorý nesúvisí s ochranou chráneného objektu v zmysle ods. 1 a 2. 
tohto článku.   
 

Článok III. 
Úhrada preukázateľne vynaložených nákladov 

 
1. Mesto Žiar nad Hronom si voči Obci Ladomerská Vieska nebude uplatňovať žiadne 

náklady spojené s plnením úloh, špecifikovaných v článku II. tejto zmluvy.  

 
Článok IV. 

Spoločné ustanovenia 
 
1. Obec Ladomerská Vieska je povinná vydať pre všetkých príslušníkov MsP, ktorí budú 

plniť úlohy na jej území v zmysle článku II. tejto zmluvy, písomné splnomocnenie na 
výkon týchto úloh v rozsahu podľa tejto zmluvy.  

2. Príslušníci MsP, ktorí plnia úlohy v zmysle článku II. tejto zmluvy na území Obce 
Ladomerská Vieska, sú povinní okrem preukázania príslušnosti k mestskej polícii 
v zmysle § 21 zákona o obecnej polícii preukázať sa na požiadanie aj písomným 
splnomocnením vydaním podľa ods. 1. tohto článku. Pri zákroku, ktorý neznesie odklad, 
tak urobia ihneď, keď to povaha a okolnosti tohto zákroku umožnia. 

3. Obec Ladomerská Vieska sa zaväzuje poskytovať Mestu súčinnosť na zabezpečenie 
plnenia úloh v rozsahu podľa tejto zmluvy a to na základe požiadaviek náčelníka MsP. 

 
Článok V. 

Platnosť a účinnosť zmluvy  
 

1. V zmysle ustanovenia § 2a ods. 3 zákona o obecnej polícii táto zmluva vyžaduje ku 
svojej platnosti predchádzajúci súhlas Obecného  zastupiteľstva v Ladomerskej Vieske 
a Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom, inak je neplatná.  

2. Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom vyjadrilo súhlas s touto zmluvou  uznesením 
č. ............./2014 zo dňa .....06.2014. 

3. Obecné zastupiteľstvo v Ladomerskej Vieske vyjadrilo súhlas s touto zmluvou uznesením 
č. ............./2014 zo dňa ....................... 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami, nie 
však skôr ako jej schválením v obecnom a mestskom zastupiteľstve v zmysle ods. 1 
tohto článku.  

5. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa 1. júla 2014, nie však skôr ako dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom 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. 

 
Článok VI. 

Doba trvania zmluvy 
 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a to počnúc dňom jej účinnosti.  



2. Túto zmluvu možno zrušiť:  

a) písomnou dohodou zmluvných strán, pričom zmluva sa zrušuje dohodnutým dňom;  

b) písomnou výpoveďou; každá zo zmluvných strán môže túto zmluvu vypovedať aj bez  
uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je šesť mesiacov a začína plynúť prvým dňom 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej 
zmluvnej strane. 

c) odstúpením od zmluvy; každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto 
zmluvy, ak druhá zmluvná strana aj napriek písomnému upozorneniu opätovne 
poruší akúkoľvek povinnosť podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť 
písomné, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený 
konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné. Odstúpením od zmluvy sa zmluva ruší 
ku dňu doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane. 
 

Článok VII. 
Záverečné stanovenia 

 
1. Ak táto zmluva neustanovuje inak, všetky oznámenia vyplývajúce z tejto zmluvy, musia 

byť voči druhej zmluvnej strane uskutočnené písomne, a to doporučeným listom alebo 
osobne.  Písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresy zmluvných strán, uvedené 
v záhlaví tejto zmluvy, alebo na takú inú adresu, ktorú daná zmluvná strana písomne 
oznámila druhej zmluvnej strane. Písomnosti sa považujú za doručené dňom ich 
prevzatia druhou zmluvnou  stranou (príjemcom). Písomnosti sa považujú za doručené aj 
dňom odmietnutia prevzatia písomnosti alebo dňom vrátenia písomnosti odosielateľovi z 
dôvodu neprítomnosti adresáta alebo inak zmareného doručenia (napr. adresát 
neznámy, adresát si zásielku nevyzdvihol v odbernej lehote). 
 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú sa  bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, 
oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie 
záväzkov podľa tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť druhej zmluvnej 
strane celú škodu, ktorá porušením tejto povinnosti jej vznikne.  
 

3. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia najmä 
ustanoveniami zákona o obecnej polícii, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších prepisov a ostatnými právnymi predpismi platnými na území 
Slovenskej republiky. 
 

4. Tato zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom 
každá zmluvní strana obdrží dva (2) rovnopisy.  
 

5. V prípade, že akékoľvek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným 
a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť 
ostatných ustanovení zmluvy. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako 
zistia, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo 
nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude 
v čo najväčšej miere zodpovedať vôli strán v čase uzatvorenia zmluvy. 
 

6. Všetky zmeny a doplnenie tejto zmluvy musia mať písomnú formu a musia byť schválené 
v obecnom a mestskom zastupiteľstve v zmysle ods. 1 článku V. tejto zmluvy, inak sú 
neplatné.  
 

7. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, bola nimi schválená a na 
znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali, pričom zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto 



zmluvy plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a 
zrozumiteľne bez omylu, bez akéhokoľvek psychického lebo fyzického nátlaku.  

 
 
      V Žiari nad Hronom, dňa .............2014  V Ladomerskej Vieske, dňa .............2014 
 
 
 
 
 
     _______________________________   _________________________________ 

          Mgr. Peter Antal                      Vladimír Baran 
             primátor                    starosta  
  Mesto Žiar nad Hronom               Obec Ladomerská Vieska  

 


