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Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 
Ľudovíta Štúra 70, 071 01  Michalovce              . 
zapísaná v Obchodnom registri OS Košice 1, odd. Sro, vložka č. 12711/V. 
 
Tel.: 056/ 643 57 81     MT: 0903 621 567,   sbsshield@gmail.com 
Tel.  24 h – operačne stredisko: 056/ 643 37 77, 0903 615 742 
 

OBCHODNÁ  ZMLUVA   02 /2019 
o zabezpečení strážnej služby  Súkromnou bezpečnostnou službou SHIELD, spol. s r.o. podľa § 269 
Obchodného zákonníka  č. 513/91 Zb, Zákona  473/2005 o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti. 
 Licencia: PS 001093 
________________________________________________________________ 
 

Čl. I. 
Zmluvné strany 

 
1.1. ODBERATEĽ  Obec Pozdišovce 
                                            Obecný úrad 

072 01  Pozdišovce 144 
Zastúpená: Ing. Ján Čižmárik 
IČO: 00325678;  IČ DPH: SK2020739127 

                                     
1.2. DODÁVATEĽ  Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 

Ľudovíta Štúra 70, 071 01  Michalovce 
Zastúpená: Bc. Drahomíra Adamová                                                             
IČO: 36208922;  IČ DPH: SK2020040748  
ČSOB, a.s.; IBAN: SK39 7500 0000 0040 1771 2475  

 
 

Čl. II. 
Predmet  zmluvy 

 
2.1. Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. zabezpečí strážnu službu 
podľa  zákona  473/2005 Z. z. § 3, písm. f) pri usporadúvaní kultúrno - spoločenského 
podujatia v areáli obecného úradu v Pozdišovciach. 
 
2.2. Stráženie a ochrana bude zameraná na:       

− ochranu majetku objednávateľa  na verejne prístupnom mieste 
− zabezpečovanie poriadku na mieste konania podujatia: Deň obce  

 
2.3. Ochrana bude zabezpečená 8 pracovníkmi podľa požiadaviek odberateľa.   
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Čl. III. 

Lehota plnenia 
 
3.1. Práce podľa tejto zmluvy zabezpečí dodávateľ odberateľovi dňa 27.07.2019 od 
19:00 hod. do 24:00 hod., alebo podľa požiadavky odberateľa 
 
3.2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú: do ukončenia akcie v zmysle bodu 3.1. 
 

Čl. IV. 
Cena práce 

 
4.1. Cena za prácu podľa čl. II. predmetnej zmluvy je 10,80 EUR + 20% DPH na 1 
pracovníka a l hodinu výkonu práce, podľa skutočne odpracovaných hodín.  
        
4.2. Cena podľa čl. IV. bod 4.1 je v zmysle Zákona č. 18/1996 Zb. o cenách; cena 
dohodou zmluvných strán. 
 
4.3. Pokiaľ by pre SBS SHIELD, spol. s.r.o. vznikli mimoriadne náklady v súvislosti 
s doplnkovými službami vyžiadanými odberateľom, bude cena za poskytnuté služby 
upravená podľa dohodnutých cien, viď čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy.  
 

Čl. V. 
Spolupôsobenie odberateľa 

 
5.1. Zástupca odberateľa Ing. Ján Čižmárik prípadne ďalšia osoba poverená 
odberateľom budú operatívne spolupracovať s vedením spoločnosti   SBS SHIELD, 
pričom majú právo kontroly pracovníkov SBS SHIELD, a vydávania pokynov 
pracovníkom dodávateľa prostredníctvom povereného vedúceho. 
        
5.2. Prípadné pripomienky, sťažnosti, návrhy na zlepšenie práce zapíše zástupca 
odberateľa do Knihy výkonu SBS SHIELD, alebo priamou konzultáciou. 
 

Čl. VI. 
Osobitné dohody 

 
6.1. Prípadnú  zodpovednosť za škodu zistenú orgánmi činnými v trestnom konaní, 
ktorá by vznikla počas výkonu SBS SHIELD, spol. s r.o. hrubým porušením pracovnej 
disciplíny, alebo nedôslednosťou pracovníkov SBS SHIELD, spol. s r.o., znáša 
dodávateľ. 
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6.2. Odberateľ sa zaväzuje, že bude za poskytnuté služby platiť do 7 dní po doručení 
faktúry. Práce budú fakturované po ukončení akcie.  
 
6.3. Ak odberateľ neuhradí faktúru v termíne podľa bodu 6.2. čl. VI. tejto zmluvy, 
zaplatí poplatok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania 
(§ 369 OZ). 
 
6.4. Pracovníci SBS SHIELD, spol. s r.o. budú pri výkone práce označení rovnošatou 
a znakom bezpečnostnej služby na vonkajšej viditeľnej časti odevu. 
 
6.5. Pracovníci SBS SHIELD, spol. s r.o. budú pri plnení svojich povinností využívať 
vlastné prostriedky. 
 
6.6. Odberateľ nezamestná, ani sa nebude snažiť zamestnať priamo alebo nepriamo 
počas platnosti zmluvy, ani rok po jej ukončení žiadneho zamestnanca SBS SHIELD, 
spol.  s r.o. V prípade  porušenia tohto ustanovenia má právo SBS SHIELD, spol. s r.o. 
požadovať od odberateľa náhradu škody vo výške 400,- EUR.  
 
6.7. V prípade závažného nedodržania zásad a podmienok dohodnutých v 
ustanoveniach tejto zmluvy napriek opakovanému písomnému upozorneniu druhej 
zmluvnej strany na túto skutočnosť si zmluvné strany vyhradzujú právo ukončiť jej 
platnosť s okamžitým účinkom. 
 
6.8. Odberateľ si vyhradzuje právo krátenia ceny výkonu či odvolanie zo služby 
pracovníka dodávateľa v prípade neplnenia si povinností príslušníkom SBS alebo 
vzdialenie sa zo stanovišťa bez povolenia. 
 

Čl. VII. 
Všeobecné ustanovenia  

 
7.1. Obchodno - záväzkové vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia Obchodným 
zákonníkom č. 513/91 Zb. 
 
7.2. Nové požiadavky odberateľa budú riešené formou písomného dodatku k zmluve, 
ktorý podpíšu obidve zmluvné strany. 
 
7.3. Táto zmluva môže byť menená v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb., § 
272, ods.2, výlučne písomnou formou. 
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7.4. Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán 
prevzala po jednom rovnopise. Zmluvné strany si zmluvu pred jej podpisom prečítali 
jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom  ju dobrovoľne podpísali. 
 
 
V Pozdišovciach, dňa: 7.2.2019  V Michalovciach, dňa: 11.2.2019 
 
 
 
 
 
 
Za odberateľa: Ing.Ján Čižmárik v.r.  Za dodávateľa: 
                             starosta 
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