Zmluva o zabezpečení strážnej služby uzatvorená v zmysle S 269 ods. 2 a nasl.
Obchodného zákonníka v platnom znení

Čl. I — Zmluvné strany
Objednávateľ:
Obec Bušince
Železničná 4/320
99122 Bušince
IČO: OO 319236
Tel.: 0905219166
Štatutárny orgán: Ing. Zoltán Végh starosta (ďalej len „objednávateľ")

a
Dodávateľ:
o.z THAI BOX FIGHTERS
Lučenská 836/87
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 378 32 531
DIČ: 2021724903
Čl. II — Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa poskytovať objednávateľovi strážnu službu v
zmysle S 3 písm. f) zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb, zákona č.
473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v znení neskorších
predpisov (ďalej len „strážna služba") v mieste plnenia a podľa podmienok uvedených v tejto
zmluve.
2. Dodávateľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve poskytne
objednávateľovi svoje služby. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť dohodnuté bezpečnostné
služby o vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
3. Predmetom zmluvy je ochrana majetku objednávateľa alebo majetku iných osôb
nachádzajúceho sa v priestoroch objednávateľa vymedzených v tejto zmluve pracovníkmi
dodávateľa, ktorí sú osobitne za týmto účelom vyškolení, bezúhonní a spoľahliví, ktorí sú
držiteľmi odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v
oblasti súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov a vybavení potrebnými
prostriedkami.

Čl. III — Práva a povinnosti dodávateľa
1. Dodávateľ je povinný vykonávať strážnu službu v zmysle ustanovení čl. II tejto zmluvy.
2. Dodávateľ je povinný zabezpečiť výkon strážnej služby osobami bezúhonnými, spoľahlivými,
fyzicky a psychicky zdatnými a odborne spôsobilými v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z.
o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov.
3. Dodávateľ je povinný zabezpečiť označenie svojich pracovníkov identifikačnými preukazmi v
súlade so zákonom č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v
znení neskorších predpisov.
4. Dodávateľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonávať kontrolu strážnej služby
dodávateľa a v prípade upozornenia objednávateľa na zistené nedostatky, zabezpečiť
okamžite nápravu zistených nedostatkov.

5. Dodávateľ je povinný predkladať objednávateľovi všetky poznatky z výkonu strážnej služby,
ktoré y bránili alebo sťažovali výkon strážnej služby.
6. Dodávateľ je povinný v prípade zistenia mimoriadnych udalostí okamžite ich nahlasovať
objednávateľovi a príslušným orgánom štátnej správy, vrátane vykonania potrebných
opatrení nazamedzenie vzniku ďalšej škody.

Čl. IV — Práva a povinnosti objednávateľa
1. Objednávateľ je povinný za výkon strážne služby zaplatiť dodávateľovi cenu dohodnutú v
tejto zmluve.

2. Objednávateľ je povinný písomne oznamovať dodávateľovi každú zmenu v rozsahu alebo
spôsobe výkonu činností podľa čl. II. a čl. V. tejto zmluvy.

3. Objednávateľ je povinný dodávateľovi predložiť hodnoverné doklady preukazujúce
oprávnenosť užívania nehnuteľnosti, v ktorej má byť strážna služba poskytnutá.
Hodnovernými dokladmi sú najmä list vlastníctva a nájomná zmluva.
4. Objednávateľ je povinný poskytovať dodávateľovi vyžiadanú súčinnosť pri realizácii strážnej
služby a jej skvalitňovaní.

Čl. V— Miesto a rozsah plnenia
1. Dohodnutým miestom plnenia je:
objekt: areál bývalej kasárneBušince — počas konania obecných slávností v obci Bušince
(zhromaždenie osôb na voľnom priestranstve).
2. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať strážnu službu vo vymedzenom objekte (mieste) v zmysle
čl.II tejto zmluvy v nasledujúcich dňoch a hodinách:dňa 27.08.2022(sobota), v čase od 18:00
hod. do 03.30 hod. — 3 pracovníci SBS

Čl. VI — Cena a platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za predmet plnenia vo výške - Celková cena zmluvy je
210,- EUR s DPH (slovom: dvestodesať eur).
2. Dohodnutú sumu vyplatí objednávateľ dodávateľovi v hotovosti na mieste.
3. K dohodnutej cene nebude dodávateľ účtovať daň z pridanej hodnoty v sadzbe a výške podľa
príslušných daňových predpisov.(nie je platca DPH

Čl. VII — Odstúpenie od zmluvy
1. Odstúpenie musí byť príslušnej zmluvnej strane oznámené písomne.
2. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť v prípadoch, ak ide o podstatné porušenie zmluvy.
Podstatným porušením povinností dodávateľa je vykonávanie strážnej služby v hrubom
rozpore so zákonom č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v
znelí neskorších predpisov alebo ak objednávateľ dodávateľovi písomne bezvýsledne určil
dodatočne primeranú na splnenie iných záväzkov, vyplývajúcich zo zmluvy (ak tieto neplní) s
upozornením, že po uplynutí tejto lehoty odstúpi od zmluvy.
3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy tiež v prípade, ak je voči dodávateľovi začaté
konkurzné konanie alebo likvidácia.

4. Dodávateľ môže odstúpiť od zmluvy pri podstatnom porušení povinností objednávateľa alebo
ak dodávateľovi objednávateľ svojím konaním alebo opomenutím konania znemožní vykon
vanie strážnej služby. Dodávateľ môže od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak objednávateľovi
písomne bezvýsledne určil dodatočne primeranú lehotu na splnenie iných záväzkov,
vyplývajúcich z tejto zmluvy (ak tieto neplní) s upozornením, že po uplynutí tejto lehoty
odstúpi od zmluvy.
5. Táto zmluva zaniká dňom, kedy bolo písomné oznámenie o odstúpení doručené druhej
zmluvnej strane.
6. Vyúčtovanie vzájomných pohľadávok a záväzkov medzi zmluvnými stranami prebehne do 15
dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy.

Čl. VIII — Zodpovednosť za škodu
1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia,
potrebné na odvrátenie škody alebo jej zmiernenia.
2. Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy zodpovedá za škodu
spôsobenú druhej strane.
3. Každá zmluvná strana, ktorá zodpovedá za škodu druhej strane, sa zbaví zodpovednosti, ak
preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť.
4. Dodávateľ zodpovedá za škodu na majetku objednávateľa spôsobenú preukázateľne
vlastným zavinením počas svojich pracovných postupov.

Čl. IX — Záverečné ustanovenia
1. Dodávateľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy
na tretiu osobu.

2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými
3.
4.
5.
6.
7.
8.

oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
Kontrolu plnenia predmetu zmluvy budú vykonávať za objednávateľa a dodávateľa poverení
pracovníci.
Všetky prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy sa budú snažiť zmluvné strany riešiť
vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, obrátia sa zmluvné strany na príslušný súd.
Právne vzťahy neupravené v tejto zmluve sa riadia primerane ustanoveniami zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Zmluvné strany súhlasia, aby v zmysle S 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov boli ich osobné údaje spracúvané a uchovávané pre
účely plnenia zmluvy.
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 2
(dve) vyhotovenia.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred podpisom prečítali, že bola uzatvorená po
vzájomnej dohode podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne a nie v
tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Bušinciach, dňa 26.8.2022

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

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

Ing. Zoltán Végh

Pavel Berky

Starosta obce Bušince

