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Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb   

č. 4/2016  
  

Uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 a nasledujúcich ustanovení Obchodného 

Zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších platných právnych predpisov a zákona č. 

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

vyhlášky č. 634/2005  

  

 m e d z i :  

  

1.  Obchodné meno, sídlo   :  Europe Security s.r.o., Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava       

zastúpená                         :   Jaroslav Ďuračka  -  konateľ  

IČO                                   :    46249729         

DIČ                     :    202376212  

      Zapísaná        :    v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.      

      Oddiel       :    Sro  

      Vložka číslo                    :    76887/B  

      Bankové spojenie             :    Tatra banka  

      Číslo účtu                   :    2925894885/1100  

      Číslo licencie                   :    PS 000942  

  

na strane jednej  

/ ďalej len súkromná bezpečnostná služba /  

 a  

  

2.  Obchodné meno  :  Dom tretieho veku  

     Sídlo    :  Polereckého 2, 851 04 Bratislava - Petržalka  

     Zastúpená                      :  PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH - riaditeľka  

     IČO                         :  30842344  

     DIČ                                 :  2020914280  

     Telefónne číslo            :  +421 2 62 31 0065       

     E-mail              :  riaditel@dtv.sk           

Bankové spojenie           :  ČSOB, a.s. Bratislava  

     Číslo účtu:             :  25838803/7500        

  

na strane druhej  

/ ďalej len chránený záujem /  
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Článok I.  

Predmet  zmluvy  
  

1/  Predmetom zmluvy je ochrana osôb a majetku v zmysle §-3 zákona č. 473/2005 Z. z. poskytovaná 

súkromnou bezpečnostnou službou chránenému záujmu na dobu určitú od 01.04.2016 do 31.3.2017.   

 

2/   Súkromná bezpečnostná služba sa zaväzuje poskytovať všetky uvádzané bezpečnostné služby v 

súlade s ustanoveniami Zák.č.473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti  súkromnej bezpečnosti 

/ďalej len zákon/a ostatných súvisiacich zákonov a predpisov platných na území Slovenskej 

republiky. Súkromná bezpečnostná služba sa zaväzuje dodržiavať uvedený zákon a rovnako sa 

zaväzuje  na zabezpečenie dodržiavania uvedeného zákona svojimi zamestnancami.  

  

3 /Súkromná bezpečnostná služba týmto vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na 

poskytovanie bezpečnostnej služby v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky 

a zároveň vyhlasuje, že je riadne poistená pre prípad vzniku škody spôsobenú výkonom služby. Na 

preukázanie skutočnosti uvedenej v predchádzajúcej vete slúži (i) fotokópia aktuálneho výpisu z 

Obchodného registra súkromnej bezpečnostnej služby, (ii) fotokópia potvrdenia poisťovne, že je 

súkromná bezpečnostná služba poistená na náhradu škody spôsobenej výkonom služby a (iii) 

fotokópia licencie na prevádzkovanie strážnej služby, ktoré tvoria Prílohu č.1 a sú neoddeliteľnou 

súčasťou tejto zmluvy.  

  

4/  Služba bude vykonávaná súkromnou bezpečnostnou službou v rozmedzí: 1 službukonajúca 

osoba (zamestnanec súkromnej bezpečnostnej služby) od 22.00 hod. do 06.00 hod. (t.j. nočná 

zmena) denne (vrátane sviatkov a dní pracovného pokoja) v priestoroch „Domu tretieho veku“ 

nachádzajúceho sa na Polereckého ulici č.2 v Bratislave a v jeho bezprostrednom okolí.  

     

  Súkromná bezpečnostná služba sa týmto zaväzuje, že z dôvodu povinného odpočinku 

medzi jednotlivými zmenami, zabezpečí striedanie minimálne troch svojich zamestnancov.  

  

      Služba podľa prvej vety tohto bodu zmluvy bude súkromnou bezpečnostnou službou 

zabezpečovaná každodenne minimálne v nasledovnom rozsahu:   

- kontrola objektu bude vykonávaná obchôdzkou aspoň jedenkrát za zmenu v interiéri objektu    

ihneď po uzavretí objektu („Dom tretieho veku“) o 22.00 hod. a aspoň dvakrát za zmenu v exteriéri 

budovy, a to od 01.00 hod. a o 04.00 hod., prípadne podľa potreby.  

Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že uvedený rozsah kontroly zabezpečovaný 

každodenne na základe tejto zmluvy, môže byť zo strany chráneného záujmu jednostranne zmenený.  

                   

Článok II.  

Práva a povinnosti zmluvných strán  
 1/  Súkromná bezpečnostná služba sa zaväzuje poskytovať strážnu službu ochraňovanému 

prostredníctvom svojich zamestnancov, ktorí spĺňajú všetky predpísané požiadavky týkajúce sa 

veku, bezúhonnosti, spoľahlivosti, odbornej a zdravotnej spôsobilosti tak, ako to ukladá vyššie 

citovaný zákon.  
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2/    Zamestnanci súkromnej bezpečnostnej služby budú počas výkonu strážnej služby ustrojení v 

rovnošate a označený znakom súkromnej bezpečnostnej služby tak, ako im to zákon ukladá.  

 

3/    Zamestnanci súkromnej bezpečnostnej služby sú pri výkone povolania oprávnení:  

- mať v držbe a nosiť zbraň v zmysle a v súlade s jednotlivých ustanoveniami Zák. č. 190/2003 Z. 

z. , o zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov,  

- použiť zbraň alebo iný vecný bezpečnostný prostriedok za podmienok ustanovených            

osobitným predpisom /§24, §25 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. a Zák. č.473/2005 Z.z.     o 

poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti/,  

- postupovať v zmysle ustanovenia §-u 50 ods.4., Zák.č.473/2005 Z.z., ktorý upravuje oprávnenia 

osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany.  

 

4/    Zamestnanci  súkromnej bezpečnostnej služby pri  výkone úkonov súvisiacich s 

bezpečnostnou službou sú povinní dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť chráneného záujmu ako i 

vlastnú, byť lojálny voči chránenému záujmu, nedopustiť, aby  pri výkone bezpečnostnej služby 

vznikla chránenému záujmu bezdôvodná ujma a aby prípadný zásah do jeho práv a slobôd 

neprekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu činnosťou bezpečnostnej služby.  

  

5/   Súkromná bezpečnostná služba sa zaväzuje, že výkonom bezpečnostnej služby nepoverí 

pracovníka, ktorý nedáva záruku, že jeho výkon služby bude v súlade so zákonnými ustanoveniami, 

bude na požadovanej profesionálnej úrovni a nebude v rozpore so základnými povinnosťami 

pracovníka bezpečnostnej služby /zdravotná nespôsobilosť, požitie návykových a psychotropných 

látok, alebo alkoholu pred nástupom do služby/.  

   

6/    Súkromná bezpečnostná služba je povinná zabezpečiť pracovníkom k výkonu služby potrebnú 

výstroj a výzbroj na požadovanej úrovni.  

  

7/     Súkromná bezpečnostná služba je povinná:  

 a/  v prípade vážneho narušenia objektu, alebo jeho časti, je pracovník ochrany povinný o tejto 

udalosti upovedomiť kontaktnú osobu uvedenú pre tento priestor,  

 b/ v prípade požiaru dodržať pokyny uvedené v poplachových smerniciach, upovedomiť          o 

tejto udalosti záchrannú a hasičskú službu, políciu /tel.č. 112/, ako aj kontaktnú osobu pre dotknutý 

priestor, c/ zabezpečovať poriadok počas otvorenia prevádzky.    

        

8/    Chránený záujem má právo na zmenu pracovníkov počas výkonu služby, po dohode so 

zástupcom súkromnej bezpečnostnej služby.  

 

 9/   Súkromná bezpečnostná služba sa počas zmluvného vzťahu zaväzuje, že zabezpečí povinné 

preškolenie pracovníkov súkromnej bezpečnostnej služby zameraných na bezpečnosť práce, 

požiarnu ochranu ako i novo zavádzané technológie obsluhy bezpečnostných  zariadení a systémov 

smerujúcich k zvýšenej kvalite bezpečnostnej služby, pokiaľ budú tieto potrebné.  
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Súkromná bezpečnostná služba je povinná informovať svojich zamestnancov o všetkých platných 

smerniciach chráneného záujmu, ktoré budú súkromnej bezpečnostnej službe za týmto účelom 

doručené a zaviazať ich na dodržiavanie uvedených smerníc.  

  

10/   Nedostatky vzniknuté v priebehu výkonu bezpečnostnej služby budú riešené operatívne  

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.  

  

11/ Chránený záujem sa zaväzuje, že pracovníkom súkromnej bezpečnostnej služby zabezpečí k 

výkonu bezpečnostnej služby požadovaný priestor, miesto pre veci súvisiace s výkonom služby, na 

osobné veci, odpočinok a osobnú hygienu. Zmluvné strany sa dohodli, že centrálnym sídlom 

súkromnej bezpečnostnej služby je vrátnica nachádzajúca sa v objekte „Dom tretieho veku“, kde 

bude pracovníkom súkromnej bezpečnostnej služby k dispozícii kamerový systém a telefonické 

spojenie.  

  

12/   Súkromná bezpečnostná služba, ako aj jej zamestnanci sú povinní okamžite reagovať v  

nadväznosti na vzniknutú situáciu (ktorá si vyžaduje okamžité poskytovanie bezpečnostnej služby 

s prihliadnutím na odbornú starostlivosť), alebo na akúkoľvek požiadavku personálu alebo klientov 

chráneného záujmu a okamžite poskytnúť súčinnosť pri zabezpečovaní poriadku v priestoroch 

„Domu tretieho veku“ (vrátane okamžitého riešenia pri riešení nedodržiavania nočného kľudu, 

alebo vandalizmu v okolí objektu „Domu tretieho veku“), prípadne poskytnúť súčinnosť pri 

zabezpečovaní ochrany majetku a osôb nachádzajúcich sa v alebo v okolí priestorov „Domu tretieho 

veku.“  

  

13/   Súkromná bezpečnostná služba je povinná viesť knihu strážnej služby, v ktorej službukonajúci 

zamestnanec súkromnej bezpečnostnej služby je povinný evidovať vykonané obchôdzky a 

zaznamenávať akékoľvek skutočnosti, ktoré by mohli byť významné pri poskytovaní 

bezpečnostných služieb s odbornou starostlivosťou súkromnej bezpečnostnej služby, ako aj jej 

zamestnancov. Strážna kniha sa musí nachádzať v priestoroch objektu „Domu tretieho veku“ a musí 

byť k dispozícii chránenému záujmu kedykoľvek  na nahliadnutie.  

  

14/   Súkromná bezpečnostná služba pri podpise tejto zmluvy odovzdá vypracovanú smernicu  o 

podmienkach poskytovania bezpečnostnej služby v priestoroch „Domu tretieho veku“, ktorá bude 

prispôsobená zabezpečovanému priestoru „Domu tretieho veku“. Smernica podľa predchádzajúcej  

vety, bude ako príloha č. 2, tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.  

  

15/    Chránený záujem je oprávnený kedykoľvek kontrolovať dodržiavanie podmienok 

dohodnutých v tejto  zmluve a na ich porušenie súkromnú bezpečnostnú službu upozorňovať.      

  

Článok III.  

Cena za poskytované služby a spôsob platby  
  

1/      Cena za vykonávané bezpečnostné služby je stanovená po dohode oboch zmluvných strán vo 

výške 1.270.-EUR/mesiac (ďalej len „Cena“).  
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 2/    Zmluvné strany sa dohodli, že chránený záujem uhradí súkromnej bezpečnostnej službe Cenu, 

na základe riadne vystavených faktúr. Súkromná bezpečnostná služba je oprávnená vystaviť faktúru 

raz za mesiac najneskôr do piateho (5.) dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom boli 

vykonané bezpečnostné služby.  

  

 3/    Chránený záujem je povinný uhradiť súkromnej bezpečnostnej službe vystavenú faktúru do 

tridsiatich (30) dní plynúcich odo dňa doručenia faktúry do sídla chráneného záujmu.  

  

4/      Chránený záujem má právo vrátiť každú faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového 

dokladu a/alebo porušuje podstatné zmluvné povinnosti, a/alebo vykazuje chyby, vady, 

nezrovnalosti. Chránený záujem je povinný takúto faktúru zaslať do troch (3) pracovných dní 

súkromnej bezpečnostnej službe späť. Nová lehota splatnosti opravenej faktúry začína plynúť dňom 

doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla chráneného záujmu.  

  

5/    V prípade omeškania platby podľa zmluvných podmienok, si bude súkromná bezpečnostná 

služba uplatňovať nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň z 

omeškania.  

  

Článok IV.  

Povinnosť mlčanlivosti  
  

1/  Súkromná bezpečnostná služba ako i jej pracovníci sú v zmysle §-u 43 ods. 2. Zák. č. 473/2005 

Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti povinní zachovávať mlčanlivosť o 

všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia v súvislosti s poskytovaním bezpečnostných 

služieb, okrem prípadov, keď ich tejto povinnosti pozbaví osoba, ktorá je  účastníkom zmluvného 

vzťahu, a ak sa jedná o skutočnosti týkajúce sa inej osoby.   

  

2/ Súkromná bezpečnostná služba ako i  pracovníci súkromnej bezpečnostnej služby sú povinní 

zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracovávajú a s ktorými prídu do styku pri 

výkone bezpečnostnej služby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v 

platnom znení. Táto povinnosť trvá i po ukončení zmluvného vzťahu ako i prevádzkovania 

bezpečnostnej služby.  

  

3/ Súkromná bezpečnostná služba je povinná predložiť záznam o poučení svojich zamestnancov ako 

oprávnených osobách v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom 

znení chránenému záujmu, a to bezodkladne po podpise tejto zmluvy, najneskôr však do 3 dní od 

podpisu tejto zmluvy. V prípade zmeny zamestnanca je súkromná bezpečnostná služba povinná 

doručiť chránenému záujmu takýto záznam o poučení podľa predchádzajúcej vety nového 

zamestnanca najneskôr v deň, kedy tento nový zamestnanec začne vykonávať bezpečnostné služby 

v mene súkromnej bezpečnostnej služby podľa tejto zmluvy.       
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Článok V.  

Zodpovednosť za škodu  
  

1/     Súkromná bezpečnostná služba zodpovedá za škodu spôsobenú treťou osobou, ktorá vznikla 

chránenému záujmu v priamej súvislosti s porušením povinností pri výkone bezpečnostnej služby.  

  

2/   Súkromná bezpečnostná služba zodpovedá za škodu spôsobenú pracovníkmi bezpečnostnej 

služby pri výkone bezpečnostnej služby.   

  

  

Článok VI.  

Ukončenie zmluvných podmienok  
  

1/      Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 12 mesiacov počnúc dňom 31.03.2016 a 

končiac dňom 31.03.2017.  

  

2/      Táto zmluva ako i povinnosti oboch zmluvných strán, okrem povinností ustanovených         v 

článku V. zaniká:  

- písomnou dohodou zmluvných strán,  

- uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná,   

- písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany bez udania dôvodu; v tomto prípade je 

výpovedná lehota zmluvného vzťahu 1 /jeden/ mesiac a začína plynúť prvým dňom 

nasledujúceho mesiaca po mesiaci, kedy bola doručená písomná výpoveď niektorej zo 

zmluvných strán,  

- odstúpením chráneného záujmu s okamžitou platnosťou a účinnosťou v prípade, ak súkromná 

bezpečnostná služba vykonáva bezpečnostnú službu alebo iné súvisiace práce v rozpore s touto 

zmluvou.    

  

Článok VII.  

Záverečné ustanovenia  
  

1/     K zmene alebo doplneniu tejto zmluvy môže dôjsť iba formou písomných dodatkov, ktoré 

musia byť odsúhlasené a podpísané oboma zmluvnými stranami.  

  

2/ Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek komunikácia medzi zmluvnými stranami bude 

uskutočňovaná zásadne písomne alebo spôsobom dohodnutým touto zmluvou.  

Správy budú osobne doručené alebo zaslané poštou doporučeným listom s doručenkou na adresu 

zmluvných strán, ktoré sú uvedené na titulnej strane tejto zmluvy, ak nie je v tejto zmluve v 

jednotlivom prípade dohodnuté inak. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že ak si adresát zásielku 

neprevezme z akéhokoľvek dôvodu, táto sa považuje za doručenú v deň vrátenia zásielky 

odosielateľovi.  
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3/ V prípade, ak ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy je alebo sa stane neúplným, neplatným, 

neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie sú tým dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy, okrem 

prípadu, ak z jeho povahy, obsahu a/alebo okolností, za ktorých boli dohodnuté vyplýva, že ho 

nemožno oddeliť od ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného 

odkladu, najneskôr do dvoch (2) dní odo dňa zistenia niektorej zo skutočností podľa 

predchádzajúcej vety nahradiť takéto ustanovenie takým úplným, platným, účinným a/alebo 

vykonateľným ustanovením, ktoré svojim účelom v maximálnej možnej miere zodpovedá účelu 

nahrádzaného ustanovenia.  

  

4/ Práva a povinnosti zmluvných strán v tejto zmluve vyslovene neupravené, sa riadia        

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Zákona o poskytovaní služieb v oblasti       

súkromnej bezpečnosti a všetkých súvisiacich predpisov platných na území Slovenskej       

republiky.  

  

5/   Zmluvné strany sa dohodli o vzájomnom včasnom informovaní  o skutočnostiach, ktoré  by 

mohli súvisieť s výkonom bezpečnostnej služby.   

  

6/    Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Každá zmluvná strana obdrží l rovnopis tejto 

zmluvy.  

  

7/   Táto Zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s právnymi predpismi Slovenskej 

republiky na webovom sídle chráneného záujmu. Ak sa táto zmluva na webovom sídle chráneného 

záujmu nezverejnila do troch (3) mesiacov odo dňa jej uzavretia, platí, že k uzavretiu zmluvy 

nedošlo.  

  

 8/    Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:   

a/ Príloha č. 1 pozostávajúca z (i) fotokópie aktuálneho výpisu z Obchodného registra súkromnej 

bezpečnostnej služby, (ii) fotokópie potvrdenia poisťovne, že súkromná bezpečnostná služba je 

poistená na náhradu škody spôsobenú výkonom služby a (iii) fotokópie licencie na prevádzkovanie 

strážnej služby a b/ Príloha č. 2 - smernica o podmienkach poskytovania bezpečnostnej služby v 

priestoroch „Dom tretieho veku“.  

  

9/    Po riadnom oboznámení s textom zmluvy zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola 

spísaná a uzatvorená na základe dobrovoľnosti, nie v tiesni či nápadne nevýhodných podmienok pre 

niektorú zo zmluvných strán, čo potvrdzujú svojim podpisom.  

  

 V Bratislave dňa 29.03.2016                             V Bratislave dňa 29.03.2016  

   Súkromná bezpečnostná služba:      Chránený záujem: 

 

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

Europe Security s.r.o.         Dom tretieho veku  

Jaroslav Ďuračka      PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH 

konateľ spoločnosti                                         riaditeľ                                                                           


