
Zmluva o poskytovaní služieb 

v oblasti súkromnej bezpečnosti 
 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

(ďalej len „zmluva“) medzi zmluvnými stranami: 

 

Poskytovateľ:       KARO Slovakia s.r.o 

                               Odbojárov 294 

                               955 01 Tovarníky 

                               IČO: 45 315 612 

                               DIČ: 2022948290 

                               v zastúpení: Karol Smatana ml., konateľ, 

                               Register: Krajské riad. PZ v Nitre, č. Lic-1-38/2010 zo dňa 

                               18.02.2013, PS 000617 

                               ďalej len „poskytovateľ“ 

 

Odberateľ:           Mestské kultúrna stredisko Topoľčany 

         Nám. Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany                                                                                            

                               IČO: 00500879 

                               Právna forma: Príspevková organizácia 

                               V zastúpení: PhDr. Katarína Baculáková - riaditeľka 

                               ďalej len „ odberateľ“         

 

za nasledovných podmienok: 

                                                                    I. 

                                                   Úvodné ustanovenia 

1/ Poskytovateľ je registrovaným prevádzkovateľom súkromnej bezpečnostnej služby podľa 

zákona č. 473/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, evidovanom pod č. licencie Lic-1-

38/2010 vydanej Krajským riaditeľstvom PZ v Nitre zo dňa 18.02.2013, PS 000617. 

 

2/ Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je uskutočňovanie strážnej služby poskytovateľom 

v prospech odberateľa, a to v rozsahu ochrany vnútorných priestorov budovy Domu kultúry 

Topoľčany počas Spoločenské stretnutie osamelých nachádzajúceho sa na Ulici 

Československej armády v Topoľčanoch za podmienok dohodnutých bližšie v tejto zmluve. 

Predmetom plnenia je aj uskutočňovanie strážnej služby na základe objednávky od odberateľa 

a jej následného potvrdenia dodávateľom.  

 

3/ Predmet plnenia uvedený vyššie bude poskytovateľ zabezpečovať výlučne vlastnými 

kvalifikovanými zamestnancami, ktorí disponujú preukazom spôsobilosti na výkon  fyzickej 

ochrany v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 473/2005 Z. z. v znení neskorších 

predpisov. Zamestnanci poskytovateľa budú vykonávať strážnu službu formou fyzickej 

ochrany v zmysle zákona 473/2005  Z. z. v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. 

Predmet a rozsah poskytovania strážnej služby 

 

1/ Predmetom poskytovania  strážnej služby poskytovateľom pre odberateľa je počas doby  

stráženia zamedziť vniknutiu nežiaducich osôb do stráženého objektu a ich pohybu v stráženom 

objekte, dohliadať, aby do objektu vstupovali len povolané osoby, a týmto spôsobom chrániť 

majetok odberateľa pred jeho poškodením, odcudzením alebo zničením. Predmetom 

poskytovania strážnej služby je taktiež zamedzenie vynášania majetku odberateľa jeho 

zamestnancami z budovy odberateľa počas výkonu strážnej služby a zamedzenie výtržníctva 

v priestoroch stráženého objektu a pred vchodom do objektu.  

 

2/ Poskytovanie strážnej služby na základe dohody zmluvných strán bude prebiehať 

v nasledovnom časovom harmonograme: podľa dohody medzi poskytovateľom a odberateľom.  

 

Poskytovanie strážnej služby na základe tejto zmluvy začína po dohode zmluvných strán  dňom 

01.02.2020 a zmluvnými stranami je dohodnuté na dobu do 31.12.2020.  

 

3/ Akékoľvek upresnenia, zmeny či iné osobitné dojednania ohľadne predmetu plnenia podľa 

tejto zmluvy budú zmluvné strany dojednávať písomnou formou v rámci dodatkov k tejto 

zmluve, spísaným na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. 

 

III. 

Cena za poskytovanie strážnej služby a spôsob jej fakturácie 

 

1/ Zmluvné strany dohodli cenu za poskytovanie strážnej služby 14,90 eur + DPH (slovom: 

štrnásť eur deväťdesiat centov) za každú hodinu stráženia jednou osobou. Zvýšenie alebo 

zníženie ceny za poskytovanie strážnej služby pri zmene podmienok možno dojednať písomnou 

formou v rámci dodatku k tejto zmluve, spísaného na základe vzájomnej dohody zmluvných 

strán. 

 

2/ Cenu za poskytovanie strážnej služby bude poskytovateľ fakturovať odberateľovi najneskôr 

do 3. dňa od ukončenia stráženia a to so splatnosťou do 14  kalendárnych dní. 

 

3/Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ je oprávnený účtovať v prípade oneskorenej 

úhrady ceny za poskytovanie strážnej služby odberateľovi úrok z omeškania vypočítaný podľa 

§ 369 ods. 1 Obchodného zákonníka v aktuálnej výške.  

 

                                                                     IV.                                

                                          Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1/ Poskytovateľ je povinný zabezpečovať predmet plnenia podľa tejto zmluvy výlučne 

kvalifikovanými fyzickými osobami v riadnom pracovnom pomere, inom pracovnoprávnom  

alebo obdobnom vzťahu, vždy však riadiacom sa Zákonníkom práce. 

 

2/ Predmet plnenia podľa tejto zmluvy zabezpečuje poskytovateľ predovšetkým fyzickým 

strážením stráženého objektu, a to stálou službou pri vchode stráženého objektu s občasnými 

nepravidelnými obchôdzkami po objekte, organizáciou a usmerňovaním osôb pri hlavnom 

vstupe do objektu. V rámci predmetu plnenia tejto zmluvy poskytovateľ umožní vstup do 

stráženého objektu iba povolaným osobám alebo osobám disponujúcim  povolením na vstup od 

odberateľa (písomným či ústnym). Poskytovateľ je oprávnený v rámci predmetu plnenia tejto 



zmluvy kontrolovať osoby vstupujúce a vychádzajúce zo stráženého objektu, vyzývať neznáme 

osoby v objekte k preukázaniu totožnosti a povoleniu na vstup, vyvádzať nevhodne sa 

chovajúce osoby z objektu (najmä osoby pod vplyvom alkoholu, iných omamných látok, 

agresívne osoby a pod.) alebo takýmto osobám neumožniť vstup do objektu napriek ich 

oprávneniu vstupovať do objektu a dočasne zadržať veci, o ktorých predpokladá, že sú 

vynášané zo stráženého objektu bez povolenia odberateľa. 

 

3/ Poskytovateľ zodpovedá odberateľovi za škodu spôsobenú preukázaným zanedbaním 

povinností strážnej služby alebo spôsobenú vlastnými zamestnancami. V prípade spolu 

zavinenia zo strany odberateľa zodpovednosť poskytovateľa pomerne zaniká. 

 

4/ Odberateľ sa zaväzuje na požiadanie spolupôsobiť s poskytovateľom a vytvárať mu vhodné 

podmienky pre riadny výkon strážnej služby v stráženom objekte v súlade s touto zmluvou. 

Odberateľ sa zaväzuje poskytovateľovi určiť písomné podmienky pre postup a organizáciu 

poskytovaných služieb potrebných pre zabezpečenie predmetu plnenia. 

 

5/ Odberateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať plnenie predmetu plnenia podľa tejto 

zmluvy poskytovateľom a akékoľvek nedostatky mu bezodkladne oznamovať. 

 

                                                                   V. 

                                      Ukončenie poskytovania strážnej služby 

 

     Túto zmluvu možno kedykoľvek zrušiť písomnou dohodou zmluvných strán  

k dohodnutému dňu. 

 

                                                                 VI. 

                                                Záverečné ustanovenia 

 

1/ Zmluvný vzťah založený touto zmluvou sa v neupravených otázkach spravuje ustanoveniami 

Obchodného zákonníka platnými pre zmluvný typ, ktorý je svojou povahou najbližší vzťahu 

medzi zmluvnými stranami založenému touto zmluvou. Akékoľvek prípadné budúce spory 

vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou  sa zmluvné strany zaväzujú riešiť vzájomnou dohodou. 

 

2/ Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých po jednom obdrží každá 

zmluvná strana. 

 

3/ Zmluvné strany si zmluvu pozorne prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom, keďže vyjadruje 

ich skutočnú a slobodnú vôľu, ju vlastnoručne podpisujú. 

 

4/ Zmluva nadobúda platnosť dňom obojstranného podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni  zverejnenia na webovej stránke odberateľa. 

 

V Topoľčanoch dňa 30.01.2020 

 

 

 

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

      Mgr. Karol Smatana      PhDr. Katarína Baculáková  

konateľ KARO Slovakia s.r.o. riaditeľka Mestského kultúrneho         

strediska Topoľčany 


