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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ STRÁŽNEJ SLUŽBY PRE OBECNÚ 

AKCIU 
uzatvorená medzi  

 

 

 

 

 

 

GUARDIAN SECURITY S.R.O. 
ako dodávateľom 

 

 

 

a  

 

 

 

ING. GABRIEL KIŠ 

STAROSTA OBCE JELKA 
ako objednávateľom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strana 2 z 5 
 

 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1. Dodávateľ, spoločnosť Guardian security s.r.o., sídlo 672, Reca 925 26, IČO: 52 786 366, 

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, vložka č.: 

142797/B, konajúci konateľom Davidom Kryštofom Sowiňskim (ďalej len ako 

„Dodávateľ“) 

 

a 

 

1.2. Objednávateľ, Obec Jelka, so sídlom 925 23 Jelka, Mierová 959/17, IČO: 00306011, 

konajúci starosta obce Ing. Gabriel Kiš (ďalej len ako „Objednávateľ");  

 

(spolu ďalej tiež ako „Zmluvné strany“) 

  

uzavreli v súlade s § 269 ods. 2 Zákona č 513/1991 Zb. z. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov túto Zmluvu o poskytovaní strážnej služby  (ďalej tiež ako „Zmluva").  

 

2. VYHLÁSENIA ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

2.1. Objednávateľ je organizátorom Obecnej akcie. 

2.2. Objednávateľ a Dodávateľ uzatvárajú túto Zmluvu za účelom vymedzenia svojich 

vzájomných práv a povinností pri poskytovaní strážnej služby  podľa tejto Zmluvy. 

2.3. Zmluvné strany sa zaväzujú vykonávať činnosti podľa tejto Zmluvy v dobrej viere, 

v súlade so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi a vyhlasujú, že 

uzatvorením tejto Zmluvy a ani jej realizáciou neporušia žiadny záväzok voči tretej strane 

alebo záväzok vyplývajúci zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo akúkoľvek 

inú právnu povinnosť. 

2.4. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že pri uskutočňovaní povinností podľa tejto Zmluvy si 

budú poskytovať súčinnosť, budú postupovať riadne a pri zohľadnení obchodných 

záujmov druhej Zmluvnej strany. 

 

3. PREDMET ZMLUVY 

 

3.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa zabezpečiť výkon strážnej služby podľa 

§ 3 písm. f) zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v rozsahu 

a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a záväzok Objednávateľa za poskytnuté 

služby zaplatiť cenu podľa článku 7. tejto Zmluvy. 

3.2. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať strážnu službu na mieste organizovania obecnej akcie: 

Športový areál, Jelka.  

3.3. Strážna služba bude zabezpečovaná prostredníctvom troch pracovníkov SBS 

zabezpečujúcich ochranu vystupujúcich na pódiu. A troch pracovníkov SBS 

vykonávajúcich pravidelné obchôdzky v mieste konania akcie.  

3.4. Strážna služba bude poskytnutá v nasledovnom rozsahu: 

3.4.1. vykonávanie pravidelných a náhodných prehliadok osôb pri podozrení na 

prítomnosť nebezpečných a nepovolených predmetov, 
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3.4.2. vykonávanie pravidelných a náhodných prehliadok osôb pri podozrení odcudzenia 

vecí návštevníkom akcie, 

3.4.3. v prípade krízovej situácie zabezpečenie ochrany návštevníkov festivalu a ich 

majetku nachádzajúceho sa v mieste konania festivalu, 

3.4.4. spolupracovanie zo zložkami polície, hasičského a záchranného zboru.  

(v Zmluve ďalej aj ako „Strážna služba“) 

 

4. POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA 

 

4.1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť pri plnení úloh podľa tejto 

zmluvy, najmä sa Objednávateľ zaväzuje poskytnúť potrebné informácie, plány a iné 

podklady súvisiace s miestom konania festivalu a poskytovanými službami. 

4.2. Objednávateľ sa zaväzuje bezodplatne poskytovať pre pracovníkov Dodávateľa vhodné 

priestory na riadny výkon Strážnej služby vrátane nevyhnutného vnútorného vybavenia 

(chladnička, teplá a studená voda, elektrina a WC). 

4.3. Objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť škodovú udalosť 

Dodávateľovi, ako aj urobiť nutné a účelné opatrenia, aby sa škoda nezväčšila resp. 

neopakovala. 

4.4. Objednávateľ má právo vykonávať kontrolu výkonu Strážnej služby Dodávateľa. V 

prípade zistenia nedostatkov, Objednávateľ tieto oznámi Dodávateľovi a ten je povinný 

bezodkladne zjednať nápravu. 

4.5. Objednávateľ je povinný venovať zvýšenú pozornosť bezpečnostným opatreniam a 

návrhom bezpečnostných opatrení zo strany Dodávateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že 

nevykonaním včasných opatrení na základe bezpečnostných doporučení alebo návrhov 

bezpečnostných opatrení zo strany Dodávateľa sa vylučuje zodpovednosť Dodávateľa za 

škodu, ktorá z uvedeného dôvodu Objednávateľovi vznikne a Dodávateľ súčasne 

nezodpovedá za možné nedostatky poskytovaných Strážnych služieb podľa Zmluvy. 

 

5. POVINNOSTI DODÁVATEĽA 

 

5.1. Dodávateľ zabezpečí kvalifikovaný výkon Strážnej služby prostredníctvom svojich 

pracovníkov v služobnej rovnošate s potrebnou výzbrojou, spojovacou a pozorovacou 

technikou. 

5.2. Dodávateľ sa zaväzuje poveriť výkonom Strážnej služby len pracovníkov, ktorí spĺňajú 

podmienky v zmysle zákona o súkromnej bezpečnosti. 

5.3. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby každý pracovník Dodávateľa mal pri sebe pri 

výkone Strážnej služby identifikačný preukaz Dodávateľa a preukaz o odbornej 

spôsobilosti. 

5.4. Dodávateľ je povinný o bezpečnostnom incidente bezodkladne informovať 

Objednávateľa. 

5.5. Dodávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o vzniknutých udalostiach, spôsobe 

ochrany, predmete ochrany, a to aj po zániku Zmluvy. Všetky informácie vyplývajúce zo 

zmluvného vzťahu sú dôverné, pokiaľ osobitný predpis neupravuje povinnosť ich 

zverejnenia alebo sprístupnenia. 

 

6. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU, POISTENIE 
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6.1. Zmluvné strany zodpovedajú za škodu, ktorá vznikla porušením povinností Zmluvných 

strán. 

6.2. Dodávateľ zodpovedá za škodu, ak škoda bola spôsobená v súvislosti s poskytovaním 

Strážnej služby konaním Dodávateľa a/alebo pracovníka Dodávateľa v rozpore so 

zákonom a/alebo povinnosťami Dodávateľa vyplývajúcimi zo Zmluvy. 

6.3. Dodávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté následkom: 

6.3.1. poškodenia alebo straty majetku, za ktoré je zodpovedný Objednávateľ podľa 

platných právnych predpisov alebo inej Zmluvy, 

6.3.2. zavinenia aj vo forme nedbanlivosti zo strany Objednávateľa, 

6.3.3. neposkytnutia nevyhnutnej súčinnosti zo strany Objednávateľa dohodnutej 

Zmluvou. 

6.4. Objednávateľ umožní Dodávateľovi preskúmať a potvrdiť spôsobenie škody 

Dodávateľom a výšku tejto škody poisťovňou Objednávateľa a/alebo poisťovňou 

Dodávateľa. 

6.5. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá bráni Zmluvnej strane 

v splnení svojej povinnosti. Prekážka musí nastať nezávisle od vôle povinnej strany a 

nemožno predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila 

alebo prekonala a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. 

6.6. Objednávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za technické vybavenie pracovníkov 

Dodávateľa ako aj za ich zranenia, ktoré sa môžu vyskytnúť počas výkonu Strážnej služby. 

Týmto nie sú dotknuté všeobecné platné právne normy. 

 

7. CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

7.1. Cena za výkon Strážnej služby je dohodnutá Zmluvnými stranami vo výške 15,74 Eur za 

jednu odpracovanú hodinu jedného pracovníka Dodávateľa. 

7.2. Dodávateľ nie je platiteľom DPH. Objednávateľ nie je platiteľom DPH. 

7.3. Cena za vykonanie Strážnej služby bude Objednávateľom uhradená na základe faktúry 

vystavenej Dodávateľom a doručenej Objednávateľovi, splatnosť faktúry je stanovená 

dohodou zmluvných strán na 7 dní.  

7.4. V prípade porušenia povinností Dodávateľa pri výkone Strážnej služby podľa tejto 

Zmluvy má Objednávateľ nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 5 % z dohodnutej 

ceny za vykonanie strážnej služby. 

7.5. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti 

má Dodávateľ nárok na úhradu poplatku z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za 

každý aj začatý deň omeškania. 

7.6. Nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže 

zmluvná pokuta, nie je týmto dotknutý. 

 

8. DOBA TRVANIA ZMLUVY, MIESTO VÝKONU STRÁŽNEJ SLUŽBY 

 

8.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na čas konania festivalu od 28.08.2021 od 17:00 

hod. do 29.08.2021 do 02:00 hod. 

8.2. Výkon Strážnej služby sa skončí uplynutím dohodnutej doby, na ktorú bol dojednaný.  

8.3. Zmluvu je možné ukončiť dohodou Zmluvných strán. 

8.4. Zmluvné strany môžu od zmluvy odstúpiť v prípade závažného porušenia zmluvných 

povinností druhou stranou. Od Zmluvy možno odstúpiť písomným oznámením, ak 



Strana 5 z 5 
 

nedôjde, ani na základe výzvy druhej zmluvnej strany, k plneniu zmluvných povinností 

obsiahnutých vo výzve. 

8.5. Finančné vysporiadanie vzájomných záväzkov bude vykonané do 7 kalendárnych dní odo 

dňa ukončenia Zmluvy. 

 

9. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

9.1. Písomnosti v zmysle tejto Zmluvy sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v 

záhlaví tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zásielka sa považuje za doručenú v deň 

jej osobného odovzdania, v deň jej doručenia prostredníctvom poštového podniku alebo 

iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát 

neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa, zásielka 

sa považuje za doručenú na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom 

nedozvie. 

9.2. Táto zmluva o poskytnutí strážnej služby nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma 

Zmluvnými stranami. 

9.3. Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy a jej dodatky môžu byt zmenené alebo doplnené 

iba na základe písomných dodatkov k Zmluve, podpísaných oboma Zmluvnými stranami. 

Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.  

9.4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží po 

jednom vyhotovení. 

9.5. Právne vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej 

republiky, predovšetkým však ustanoveniami zákona č.  513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov. 

9.6. V prípade sporu týkajúceho sa tejto Zmluvy sú Zmluvné strany povinné pokúsiť sa vyriešiť 

spor mimosúdnou cestou a to na základe písomnej výzvy. Až v prípade neúspechu 

mimosúdneho riešenia sporu sa môžu Zmluvné strany obrátiť na príslušný súd. 

9.7. Zmluva nahrádza všetky doterajšie dojednania medzi Zmluvnými stranami.  

9.8. Zmluvné strany si Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak vôle byť ňou 

viazaný ju podpisujú. 

 

 

 

V SENCI, DŇA 27.08.2021                                                    V JELKE, DŇA 27.08.2021 

 

 

 

 

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

             OBJEDNÁVATEĽ                                                                               DODÁVATEĽ 


