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Objednávateľ:  Obec Slovenský Grob 
Sídlo:               Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob 

IČO:    00305073     

Zástupca:   JUDr. Štefan Gašparovič, starosta obce 

 

a 

 

Poskytovateľ:  Defense Pro, s.r.o. 

Sídlo:    Klincová ul. č. 37, 821 08 Bratislava 

Zástupca:   Mgr. Peter Iró, konateľ spoločnosti 

Bankové spojenie:  TATRA BANKA, a.s. 

    2925916140/1100 

IČO:    47 831 456 

IČDPH:   SK2024117172 

Číslo licencie :     PS 000973 – strážna služba 

    PD 000470 – detektívna služba 

 

 

 uzatvorili  v obci Slovenský Grob dňa 25.05.2017 podľa zásad ust. § 38 a súv. zákona  

č. 473/2005 Z.z.o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v znení neskorších 

predpisov a ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov túto:  

 

ZMLUVU 

O POSKYTOVANÍ BEZPEČNOSTNÝCH SLUŽIEB 

 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 Predmetom plnenia tejto zmluvy je poskytovanie strážnej služby v zmysle zákona  č. 

473/2005 Z.z.o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v znení neskorších 

predpisov  (ďalej ako  Zákon o súkromnej bezpečnosti) a to:  

a) ochrana majetku na verejne prístupnom mieste (podľa, § 3, písm. a/ Zákon o súkromnej 

bezpečnosti 

b) zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb, podľa § 3, písm. f) zákon 

o súkromnej bezpečnosti za podmienok stanovených v tejto Zmluve a v Smernici pre výkon 

strážnej služby v chránenom objekte objednávateľa, špecifikovanom v článku II. tejto zmluvy.

   

 

 

Článok II. 

Miesto plnenia zmluvy 

Miestom plnenia zmluvy je Dom kultúry a priľahlé priestory v správe obce Slovenský 

Grob, nachádzajúce sa na adrese: Chorvátska 54, 900 26 Slovenský Grob. 

 

         

Článok III. 

Rozsah poskytovaných služieb 

Výkon služby zabezpečí poskytovateľ prostredníctvom svojich 2 zamestnancov, 

v nasledovných dňoch a časoch: 23.06.2017 od 18:00 do 02:00, 24.06.2017 od 18:00 do 
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02:00, 12.08.2017 od 18:00 do 02:00. Pracovná doba sa môže predĺžiť alebo skrátiť, podľa 

potreby a pokynov objednávateľa. 

 

Článok IV. 

Doba plnenia zmluvy.    

Zmluvné strany sa dohodli, že doba plnenia zmluvy sa dojednáva na dobu určitú a to 

od 01.06.2017  do 13.08.2017, s tým, že poskytovateľ začne realizovať dodávanie služby odo 

dňa  23.06.2017. 

 

 

Článok V. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje: 

a)  zabezpečiť výkon plnenia podľa Článku I. tejto zmluvy prostredníctvom 

svojich zamestnancov, ktorí spĺňajú kvalifikačné požiadavky určené 

objednávateľom a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

b) poskytovateľ zabezpečí, aby jeho zamestnanci mali doklad o odbornej 

spôsobilosti. Objednávateľ berie na vedomie, že zamestnanci poskytovateľa  

nebudú poskytovať a  ani inak vykonávať služby mimo predmetu zmluvy 

vymedzeného v Článku I. zmluvy a najmä nebudú realizovať  školenia BOZP, 

či konať v oblasti  protipožiarnej ochrany ev. riešiť havarijné situácie. 

c) dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, poznatkoch a informáciách, 

nadobudnutých pri výkone služby v objekte objednávateľa alebo v súvislosti s 

ňou, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spôsobiť škodu 

objednávateľovi, pričom povinnosť mlčanlivosti platí aj po skončení platnosti 

tejto zmluvy, 

d) zabezpečiť posilnenie výkonu ochrany objektu objednávateľa  na základe 

písomnej (prípadne telefonickej, faxovanej a dodatočne potvrdenej) 

objednávky objednávateľa, 

d) vymeniť, z dôvodov uvedených v Smernici pre výkon služby, svojho 

zamestnanca v službe aj na základe ústnej požiadavky objednávateľa. 

2. Poskytovateľ zodpovedá: 

a) za riadny výkon plnenia podľa Článku II. tejto zmluvy,  

b) za technické zabezpečenie, výstroj a výzbroj svojich zamestnancov a ich 

priebežnú odbornú prípravu a výcvik, 

c) za škody, ktoré vznikli objednávateľovi v súvislosti so zavineným konaním 

zamestnancov poskytovateľa počas výkonu služby alebo zanedbaním ich 

pracovných povinností. 

3. Poskytovateľ je povinný: 

a) poskytovať objednané služby podľa požiadaviek objednávateľa, najmä včas, 

presne, v požadovanej kvalite a v medziach zákona,   

b) poskytovať objednané služby tak, aby nedošlo k poškodeniu mena 

objednávateľa a jeho klientov.  

 

4. Objednávateľ sa zaväzuje: 

a) zabezpečiť, aby zamestnanci poskytovateľa boli náležite poučení 

o požiadavkách na výkon služby 

b) oboznámiť zamestnancov poskytovateľa, ktorí budú vykonávať službu, najmä :  

  - prevádzkovým poriadkom 

c) zaplatiť objednávateľovi za výkon služby cenu vo výške a v termíne 

dohodnutých v čl. VII. tejto zmluvy, 
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d) predložiť poskytovateľovi pri podpise tejto zmluvy v zmysle § 56, ods. 3 

Zákona č. 473/2005 doklad potvrdzujúci jeho oprávnenosť užívať majetok, 

ktorý je predmetom ochrany ( fotokópia Listu vlastníctva resp. Nájomnej 

zmluvy alebo zápis o katastri nehnuteľností a pod. ). 

5. Objednávateľ má právo: 

 a) kontrolovať výkon strážnej služby, 

b) upresňovať požiadavky na výkon strážnej služby v priestoroch chráneného  

objektu, 

c) navrhovať úpravu Smernice pre výkon služby. 

 

 

Článok VI. 

Cena, spôsob platby a úrok z omeškania 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena výkonu služby je 8€ ( osem eur) za jednu 

osobohodinu. 

2. Uvedená cena je bez DPH. 

3. K cene bude fakturovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov. 

4. Poskytovateľ si nárok na odmenu uplatní osobitným účtovno-daňovým dokladom 

(ďalej len faktúra),   a to po 5-tich dňoch odo dňa poskytnutia služby,  

pričom lehota splatnosti je 14 dní od jeho doručenia. 

5. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu, bude vyhotovená v dvoch 

rovnopisoch, pričom jej súčasťou bude poskytovateľom vystavený, a poskytovateľom 

a objednávateľom potvrdený výkaz o odpracovaných hodinách v predmetnom mesiaci. 

6. V prípade omeškania platby zaplatí objednávateľ poskytovateľovi dojednaný úrok z 

omeškania vo výške 0,05 % a to z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.   

 

 

Článok VII. 

Spôsoby a lehoty ukončenia zmluvného vzťahu 
 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. 

2. Túto zmluvu je možné ukončiť písomnou výpoveďou. Výpoveď nie je potrebné 

odôvodniť. Výpovedná lehota je pre obidve zmluvné strany rovnaká, a je tri mesiace. 

Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po mesiaci, 

v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

4. Objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť a to v prípade, že dôjde zo strany 

poskytovateľa k zvlášť hrubému porušeniu podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

Za zvlášť hrubému porušeniu tejto zmluvy sa považuje porušenie povinnosti 

vymedzenej  v Článku V. V danom prípade k zániku zmluvného vzťahu dochádza 

doručením odstúpenia  od zmluvy poskytovateľovi.  

 

 

Článok VII. 

Poistenie zodpovednosť za škody 

  Poskytovateľ vyhlasuje a potvrdzuje, že v čase uzavretia tejto zmluvy má uzatvorenú 

poistnú  zmluvu na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú inej osobe na zdraví a 

majetku v súvislosti s vykonávaním činnosti poisteného alebo vzťahmi z tejto činnosti 

vyplývajúcimi na výšku 300.000,00 €, a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú inak 

ako na zdraví, usmrtením, poškodením alebo zničením veci na výšku 13.500,00 €.  
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       Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie 

neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., v platnom 

znení a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

2. Všetky zmeny a dodatky tejto Zmluvy a Smernice pre výkon služby musia byť 

vykonané v písomnej forme a musia byť podpísané obidvomi zmluvnými stranami. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, pričom všetky vyhotovenia majú 

 platnosť originálu. Každá zmluvná strana obdrží 1 vyhotovenie.   

4.     Zmluvné strany potvrdzujú, že túto zmluvu podpísali  bez akéhokoľvek nátlaku, 

slobodne a vážne, že jej obsahu porozumeli a na znak toho ju aj podpisujú.  

 

 

 

 

 

 

            

 

           ....................................                                          ....................................               

           Obec Slovenský Grob               Defense Pro, s.r.o. 


